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Skladu Orzekajqcego Regionalnei lzby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra1enia opinii o projekcie uchwaly budZetowej Powiatu Minskiego
na rok 2019 wraz z uzasadnieniem oraz moZliwoSci sfinansowania przewidzianego w nim

deficytu bud2etowego.
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z

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. oraz art. 20 ustawy dnia
pa2dziernika
7
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U.22016 r, poz.561)

w zw. z arl. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - Sklad Orzekajqcy

Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie, na posiedzeniu w Zespole w Siedlcach w
osobach nw. Czlonkow Kolegium RIO:

SO:
SO:

Przewodniczqca
Czlonkowie

- Ewa Wielg6rska
- Kamil Krauschar
- Jolanta Tomaszek

uchwala, co nastgpuje:

s1

Pozytywnie opiniuje pzedlozony ptzez Zarzqd Powiatu Mifiskiego projekt uchwaly
budzetowej Powiatu Minskiego na 2019 rok wraz z uzasadnieniem.

s2

posytpr*t oprrf npztituic sfuiansml a@w*anego

deficytu hdzetu Pmetu
Minskrego przedstawionego w profekcie uctruaty b,ttcfZetowei na 2019 rok.

s3
Opiniq, o ktorej mowa w S 1 niniejszej uchwaly stosownie do art. 238 ust. 3 cyt ustawy
o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorzqdu terytorialnego jest
obowiqzany przedstawi6 organowi stanowiqcemu przed uchwaleniem budzetu.

s4

o

w$2

niniejszej uchwaly podlega publikacji ptzez jednostkq
samorzqdu terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych,
tj. na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. o dostqpie do informacji
publicznej (t. j. Dz. U.22018 r. poz. 1330 ze zm.).
Opinia,

ktorej mowa

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2018 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie,
Zespol Zamiejscowy w Siedlcach, przy Uchwale Nr 844118 Zarzqdu Powiatu Mitiskiego z
dnia 14 listopada 2018 r. wptynql projekt uchwaly budzetowej na rok 2019 wraz z
uzasadnieniem.

Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie, Zesp6l
Zamiejscowy w Siedlcach, dokonal analizy i oceny w/w materialow przyjmujqc nastqpujqce
kryteria:

1.

okreSlonq w art. 238 ust. 1 cyt. ustawy
przedlozenia opiniowanego dokumentu,

o

finansach publicznych terminowoSd

2. wypelnienie

wymog6w, co do zakresu informacyjnego i szczegolowosci projektu
uchwaly budzetowej i towarzyszqcych mu material6w, ustalonych przez Radg Powiatu
Mitiskiego w sprawie okre6lenia trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej,

3. zgodnoS6 zakresu projektu uchwaly budzetowej z wymogami

okreSlonymi
w art. 21 1 ust. 5, art. 212, arl. 214, arL 215, arL 216 ust. 2, art. 217 usI. 2, art.235 ust.
1, art. 236 ust. 1 i 3 i art.237 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych - ocena
kompletno6ci i spojno6ci budzetu,

4. zgodnoSc zaplanowanych 2rodel dochodow i kierunkow ich
z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami prawa, a w

wydatkowania
szczegolnosci
zabezpieczenie realizacji zadan wlasnych jednostki samorzqdu terytorialnego, zadan
zleconych z zakresu administracji rzqdowej i innych zadan zleconych ustawami a
tak2e zadan realizowanvch w drodze porozumien,

przestrzeganie zasad ustalonych w art 222 ust 1-3 cyt usra',';y' c f ina-sacr
publicznych oraz art. 26 ust 4 ustawy z dnta 26 kwietnia 2007 r a zazzcza^ kryzysowym (t. j. Dz. U 22018 ( poz 1401 ze zm.\ grzy -.\:;o'ze^ J -eze',',., :g: -:

q

rezerw celowych,

zgodno6c proponowanych upowaznien c a or?z'- ,',.,':-?,,,'r:l:
z przepisami art. 212 usL 2, ar1 258 i ar,. 26L rs: 3 :,. -s.a,,,. I '-=-:a:-

6

publicznych,

- wymaganej prawem, tj. art. 242 usi. 1 ci,i JSra,',) o i ^a^sac^
publicznych relacji planowanych dochodow biezacych budzeiu

zachowanie

i planowanych wydatkow biezqcych budzetu,
B.

9

prawidtowosc wskazania przychodow i rozchodow r6wnowaZqcych wynik finansowy
budzetu - arL 217 usi. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych,
zachowanie zgodnoSci, o kt6rej mowa w art. 229 cyt. ustawy o f inansach publicznych,
wartoSci pzyjqtych w projekcie uchwaly budzetowej z wartosciami wykazanymi w
wieloletniej prognozie finansowej. w tym co najmniej w zakresie wyniku budzetu
zwiqzanych z nimi kwot pzychodow i rozchodow oraz dlugu
i

10. prawidlowosc planow dochodow rachunku dochodow jednostek oSwiatorvych oraz

wydatkow nimi finansowanych,
1

1.

zgodno6c zastosowanej klasyfikacji budzetowej z pzepisami rozporzqdzenia Ministra
Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochodow,
wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz Srodkow pochodzqcych ze 2rodel
zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 r. po2.1053 ze zm.).

l. Przedlozony do zaopiniowania projekt uchwaly budzetowej
z uzasadnieniem spelnia wymienione wyzej kryteria.

na 2019 rok

wraz

Sktad Orzekajqcy wskazuje, iz zgodnie z art. 68 ust. 2 i 3 ustawy z dnia '1 '1 stycznia 2018
roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 ze zm.)
jednostki samorzqdu terytorialnego o liczbie pzekraczajqcej 50 000 mieszkancow winny
zapewnic z dniem 1 stycznia 2020 roku, aby udzial pojazdow elektrycznych we flocie
uzytkowanych pojazdow wynosil co najmniej 10%o. Powyzsze oznacza, ze wydatki na zakup
pojazdow elektrycznych winny zosta6 co do zasady zaplanowane w budzetach jednostek
samorzqdu terytorialnego na 2019 rok.

II. W projekcie uchwaly budzetowej Powiatu Minskiego na 2019 rok zaplanowano

deficyt

w wysokosci 720.000,- zl, stanowiqcy ujemnq roznicq pomiqdzy planowanymi dochodami

(152.070.207 zl) i planowanymi wydatkami (152790.207 zl), ktory zgodnie z badanym
projektem uchwaly budzetowej zostanie sfinansowany pzychodami pochodzqcymi
z zaciqgnigtych kredyt6w co jest zgodne z arl. 217 ust. 2 pkL 2 cyt. ustawy o finansach
publicznych.

Majqc na uwadze powyzsze Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie postanowil jak w sentencji uchwaly.

Przewodniczqca Sklad u Orzekajqcego
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