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UCHWAŁA Nr 3.e./30/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mińskiego
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.
Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.) Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w nw. osobach Członków
Kolegium RIO:
Przewodnicząca SO:
Członkowie SO:

Ewa Wielgórska
Anna Olędzka
Jolanta Tomaszek

przedłożone przez Zarząd Powiatu Mińskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Mińskiego za 2021 r. opiniuje pozytywnie.
Niniejsza opinia, mimo iż ze względów formalnych zawiera wybrane dane o gospodarce
finansowej prowadzonej w ramach budżetu, stanowi jedynie ocenę przedłożonego
sprawozdania przeprowadzonego pod kątem prawidłowości sporządzenia tego dokumentu.
UZASADNIENIE
W dniu 30 marca 2022 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wraz
z Uchwałą Nr 856/22 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 28 marca 2022 r. wpłynęło
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego za 2021 r. Jednocześnie
Skład Orzekający stwierdza, iż Zarząd Powiatu zamieścił w komplecie materiałów
sprawozdawczych, dla potrzeb Rady Powiatu, sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz
informację o stanie mienia Powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
W ocenie Składu Orzekającego sprawozdanie zostało sporządzone w układzie
odpowiadającym uchwalonemu przez Radę budżetowi na 2021 r.
1. Uchwalony przez Radę Powiatu budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku
przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości 194.263.917,16 zł.
Dochody wykonano w kwocie 199.813.008,81 zł, co stanowi 102,86 % planu,
z tego:
- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 191.593.689,47 zł na plan 185.363.963,50
zł, tj. w 103,36%,
- dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 8.219.319,34 zł na plan 8.899.953,66
zł, tj. 92,35 %.
W części opisowej do badanego sprawozdania w dz. 852 wykazano plan dochodów w
wysokości 18.940.229,- zł i wykonanie w wysokości 18.743.742,29 zł (str. 10) podczas gdy
ze sprawozdania Rb-27S za IV kwartał 2021 roku wynika odpowiednio kwota 21.463.195,86
zł i 21.265.840,14 zł.
2. Stan należności ogółem na 31.12.2021 r. wg sprawozdania z wykonania planu dochodów
(Rb-27s) wynosił ogółem 2.954.753,28 zł, tj. 1,48 % wykonanych dochodów ogółem, w tym
zaległości wynosiły 2.936.507,22 zł, natomiast nadpłaty wynosiły 36.714,63 zł.
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3. Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych stwierdzono, iż na dzień 31.12.2021 r. kwota wymagalnych należności wynosiła
2.185.840,46 zł.
4. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
gwarancji i poręczeń ustalono, że na dzień 31.12.2021 r. Powiat posiada zobowiązania
w wysokości 14.660.000,- zł, tj. 7,34% dochodów wykonanych.
5. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał
realizację wydatków w wysokości 199.867.023,16 zł.
6. Wydatki zrealizowano w kwocie 189.692.553,61 zł, co stanowi 94,91 % planu,
z tego:
- wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 164.902.629,68 zł na plan 171.997.362,50
zł, tj. w 95,87%,
- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 24.789.923,93 zł na plan 27.869.660,66
zł, tj. w 88,95%.
7. Rok sprawozdawczy zamknął się nadwyżką w wysokości 10.120.455,20 zł na planowany
deficyt w kwocie 5.603.106,- zł.

8. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczeń wydatków budżetowych oraz nie
wystąpiły zobowiązania wymagalne, które łącznie z poniesionymi wydatkami
przekraczałyby plan wydatków.
9. Wykonane wydatki bieżące na koniec roku budżetowego nie są wyższe od wykonanych
dochodów bieżących, co oznacza, że zachowany został wymóg określony w art. 242 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.305
z późn. zm.).
Biorąc pod uwagę treść powyższych ustaleń, a także informacje związane
ze sposobem realizacji przez Zarząd Powiatu Mińskiego zadań wynikających
z uchwalonego przez Radę Powiatu budżetu na 2021 r. stwierdzono, że przedłożone
sprawozdanie (opiniowany dokument) stanowi materiał informacyjno-analityczny obrazujący
sposób realizacji budżetu i może stanowić podstawę dla organu stanowiącego do dokonania
merytorycznej oceny jego wykonania.
W związku z powyższym postanowiono, jak w sentencji uchwały.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie za pośrednictwem Zespołu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty
doręczenia niniejszej uchwały.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Ewa Wielgórska
Członek Kolegium RIO
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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