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w sprawie oyiii o pnedlo2onei przez zarzqd Powiatu ltttinskiego
informac!i
o przebiegu wykonania bud2etu za pierwsze porrocze 20i0 roku.
Na podstawie ar1.'13.pk] 4 w zwiqzku z ar1. 19 ust. 2 ustawy z
dnia
o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz, U. z z}is r,

7 pa2dziernika 1992 roku
zjg7) $or.
Sklad Onekajqcy Regionalnej lzby obrachunkowej w Wa'rszawie
w skfadzie:
Frzewodnicz4ca EwaWielg6rska

czronkowie

lfin 56Jffi"'
uchwala, co nastgpuje.
$1

Pozytywnie
informacjg o pzebiegu wykonania bud2etu powiatu Mihskiego
za pierwsze
-opiniuje
polrocze 2020
roku.

$2
Uzasadnienie stanowi integralnq czqsi uchwaly.

s3
Od niniejszfl uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej
lzby Obrachunkowej
w warszawie w terminie 14 dni od dnia dorqczenia uchivary

Uzasadnienie

Sklad orzekajqcy RegionalneJ lzby obrachunkowej w Warszawie
stwierdzil, co

nastqpuje:
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ochody Powjatu zrealizowano w kwocie 89.975.g34,08 zl, co

stano
Dochody biezqce zostaly zrealizowane na poziomie 53,4g% planu
po zmianach.
Dochody majqtkowe wykonano na poziomie 29lEa,/" planu.

p6'hoczu
tJchwalony przez Rade Powratu budZet lqcznie z dokonanymi w pienwszym
'176.473.485,- zt' Wydatki og6lem
w
wysoKogci
wydatkow
2020 roku zmianami fir**Oy*iiplan
zrealizowano w kwoeie 70.921.718,09 zt, co sianowi 40'1970 planu, zlego"
planu po zmianach
a) wydatki biezqce zrealizowane zostaly na poziomie 43,53Y_o
planu po zmianach'
p.oziomie
12,9970
zoslaly:na
zrealizowane
malqitcowe
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, iZ wydatki biezqce wyniosly 68.420.858,74 zl
a okres od poczqtku roku do 30 czer'wca 2020
dz. 600 rozdz' 60014 zapisano' i2 planowane
1.331.788,- zl podczas gdy ze sprawozdania
2020 roku wynika kwota 14-464'037,'zl'
bud2etu za pierwsze polroczb 2020 roku, stanowi nadwyzk'q w kwocie
30 czerwca 2020 roku
19,053.615,99 zl. Uchwalony budzet po zmianach wg stanu na dzieri
5'380'734,'zl'
przewidywat deficyl 2020 roku w kwocie

3. wynik

ogolem na dzieh 30 czerwca 2020 r' - wg
wyni6sl'Z,Sgg.Ogf ,O7 ;l co stanowi 2,570/o do dochodow wykonanych

4. Stan nale2nosci wymagalnych

sprawozdania nU ru i 1,35% do dochodow PlanowanYch,

5. Z badania przedio2onej przez Zarzqd Powiatu Minskiego informacji oraz zlo2onych
przez jednostxq sprawozoari wyniki, iz na dziefr 30 czeruea2020 roku spelniony zostalwymog
publicznych (t' j' Dz'
wyrrit<a;qcy , ah. ZaZ us,t. 1 usiawy z dnia27 sierpnia 2009 r' o finansach
U. z 2019 r. Poz. 869 ze zm,),
2020
6. Stan zobowiqzafi wg, tytul6w dluznych'Powialu Mifiskiego na dzieh_3O czerwca
pl.anowanych'
dochodow
B,29th
co
stanowi
14.200.000.zl
r. - wg. sprawozdania dn-Z -viyn-osi

7. Wg danych zaprezenlowanych w informacji opisowei i w sprawozdaniu Rb'28S

nie

stwierdzono przeKroczenia planu wyOitt<Ow bud2etowych na koniec okresu sprawozdawczego'

przebiegu wykonania budzetu za pieruvsze poirocze
Finansowej' w tym
2020 r., przedto2ono intott".jg o ksztaltow-niu siq Wieloletniej Prognozy
3 eyt ustawy
ust'
art.
226
w
o przebiegu realizacji przedsiqwziqc, o kt6rych mowa
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o finansach PublicznYch.
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Wg. informac
170,537,90
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stopnia
Sk{ad Orzekajqcy zw(aca uwage na potrzebe .monitorowania na bieZqco
potrzeba
urealnlenla
jeslizajdzie
taka
Eo'
realizacji budzetu Powiatu i

