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Uchwala Nr Si.138.2019
u Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie opinii o przedlohonym przez Zarzqd Powiatu Miriskiego sprawozdaniu z wykonania budzetu za20I8 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 5, art.19 ust. L i 2 ustawy z dniaT pa1dziemika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 561 z p62n. zm.) Sklad Orzekaj4cy w
osobach nw. Czlonk6w Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
- Przewodnicz4ca Skladu - Jolanta Tomaszek
- Czlonkowie Skladu
- Kamil Krauschar
- Agnieszka Malkowska,
uchwala, co nastgpuje:
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sprawozdaniezwykonaniabudZetuPowiatuMifrskiego za

8 rok przedlohone przez Zarzqd Powiatu.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 20189 r. dorgczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie,
Zesp6l w Siedlcach uchwalg Nr 101/19 Zarzqdu Powiatu Miriskiego z dnia 25 marca 2019 r. w
sprawie sprawozdania z wykonania budZetu Powiatu Miriskiego, sprawozdanra z wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Mirisku Mazowieckim
oraz informacji o stanie mienia Fowiatu 2a20L8 rok.
Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonal analizy i oceny
ww. dokumentu w zakresie zgodno5ci z obowrqzujgcym prawem.
Sprawozdanie z wykonania budzetu Powiatu, podlegajqce zaopiniowaniu przez RIO opracowano w formie opisowo - tabelarycznej , przedstawiaj4ce wykonanie budZetu w pelnej szczeg6lowoSci klasyfrkacji budzetowej w ukladzie odpowiadaj4cym uchwalonemtr przez Radg Powiatu
budzetowi na2OI8 rok. Zawarte w nim dane liczbowe zar6wno w czgSci opisowej jak i tabelatycznej nie wykazuj4 rozbieZnoSci w stosunku do wielkoSci wykazanych w rocznych sprawozdaniach
budzetowych sporz4dzonych za2018 roki zlohonych do Zespolu RIO w Siedlcach, orazuchwaNy
Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budzetu na 20t8 rok wraz z uchwalami dokonuj4cymi zmian
podejmowanymi w ci4gu roku.
Zamieszczone w opiniowanym sprawozdaniu dane wskazujq, 2e budZet Powiatu w 2018
roku wykonano:
- w zakresie dochod6w w kwocie I54 128 612),8 zN, na planowane I48 225 947 ,67 zl tj. w L03,98
7o pla;llt. Dochody maj4tkowe osi4gnigto w wysokoSci 12783 856,61 zl naplanowane dochody w
kwocie I0 822 617,00 zN
- w zakresie wydatk6w w kwocie 757 454 519,49 zl, na planowane I57 93'1,370,61 zN, tj. w 95,89
qtkowe wykonano w 91,38 7o, plan 267L5263,00 zl, wykonanie
V".p!ul,V.,'
24 413255
i te stanowiql6,l2o/o ogoNem wydatk6w zrealizowanychprzez Powiat w
2018 ioku,
- realizacjadotacji i wydatk6w nazadanrazlecone wyniosla 99,14 7o.
Relacja wielkoSci rocznego wykonania wydatk6w bielqcych w wysokoSci 127 04I263,73
zl, do osi4gnigtych dochod6w bieZ4cych budZetu w kwocie I41344 755,57 zl Swiadczy o zachowaniu relacji , wynikaj4cej z art. 242 rst. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2017 t. poz.2077 z po1n. zm.) , wedlug kt6rej na koniec roku budZetowego
wykonane wydatki biehqce nie mog4 by| vnryZsze ni2 wykonane dochody bie?qce ( ...) . Na koniec
2018 roku wypracowano nadwyzkg operacyjn4 w kwocie 14 303 491,84 zN.

Z porcwnania wielkoSci osi4gnigtych dochod6w i zrealizowanych wydatk6w wynika, 2e
budzet Powiatu za 2018 rok zamkn4l sig dodatnim wynikiem finansowym nadwyzk4 w kwocie
2 674 092,69 zlprzy planowanym deficycie w wysokoscig 705 423,00 zl.
Na podstawie przedstawionego do zaopiniowania materialu, jak i zNoaonych wczesniej
sprawozdaf statystycznych wynika,2e w 2018 roku Powiat zaci4gn$. dlugoterminowy kredy w
wysokoSci 6 300 000,00 zl. Na zrealizowane przychody skladaly sig takZe wolne Srodki w kwocie
5 755 423,3I zl. W 2018 roku dokonano splaty wczesniej zaciqgnigtych kredyt6w w kwocie 5 050
000,00 zl.
Z przedlo?onego sprawozdania z wykonania budZetu Powiatu za 2018 rok jak i sprawozdania Rb-28S (o wydatkach) za 2018 rok wynika, 2e na dziefi3l.l2.20t8 nie wyst4prNy zobowiqzania wymagalne, nie stwierdzono takhe przefuoczeri wykonania planowanych w poszczeg6lnych
pozycjach wydatk6w. Stwierdzono wystgpowanie zobowiqzahniewymagalnych obciqaajqcych budZet20I9 roku na kwotg 5 795 732,56 zl.
Na dzieri 3I.12.2018 roku Powiat posiadal zadhulenie ztltrtilu zaciqgnigtych zobowiqzai
w kwocie 2I I00 000,00 zl co potwierdzatak?e uprzednio przekazane do Zespolu RIO w Siedlcach
sprawozdanie Rb - Z (o stanie zobowiqzan). ZadNuZenie stanowi 13,69 7o wykonanych dochod6w
2018 roku.
Realizacja budZetu w 2018 roku pozwolila na zachowanie relacji Lqcznej kwoty spNaty zobowtqzafi wynikaj4cej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w
roku objgtym analizq jak i w latach nastgpnych.
Stan naleZno5ci wymagalnych - zalegNoficinadzieh3I.l2.20IS roku wynosil2 006 722,58
zl.
W przedloZonym do zaopiniowania sprawozdaniu odniesiono sig takze do zmianw planie
wydatk6wrealizowanychzudziaNem Srodk6w, o kt6rych mowaw art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustiwy z
dnia 2l sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, a takae o stopniu zaawansowama realizacji
program6w wieloletnich.
Do kompletu materialu dol4czono takle sprawoZ-lanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespo\u Opieki Zdrowotnej w Mirisku Mazowieckim oraz informacjg o
stanie mienia Powiatu za2018 rok. Dokumenty te nie podlegaj4 opiniowaniu przez RIO.
Reasumuj4c nale?y uzna6, i2przedmiotowe sprawozdanie w swojej konstrukcji i szczeg6lowoSci odpowiada zakresowi przyjgtemu w uchwale budzetowej na2018 rok oraz spelnia wymogi
okreSlone w art.267 ust.l pkt 1 i w art. 269 ustawy zdnia2T sierpma 2009 roku o finansachpublicznych . MoZe by6 w pelni wykorzystane przez Radg Powiatu w dokonaniu merytorycznej oceny
wykonania budZetu i podjgciu wlaSciwej decyzji w sprawie absolutorium dla ZarzqduPowiatu.
Maj4c na uwadze powyzsze, uchwalono jak na wstgpie odnosz4c sig do strony formalnej
przedstawione go sprawozdania.

Od niniejszej uchwaly slui odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w
warszawie, ul. Koszykowa 6a, w terminie l4 dni od dnia dorgczenia uchwaly.

