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UCHWALA Nr Si.160-2017
Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie wydania opinii o przedlo2onym przez Zarzqd Powiatu Mihskiego

sprawozdaniu z wykonania bud2etu za 2016 r.

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa2dziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz: U. z 2016 r. poz. 561), art, 267
ust. 3 w zw. z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Warszawie, w nw. osobach Czlonkow Kolegium RIO:

Przewodniczqca SO:
Czlonkowie SO:

Ewa Wielg6rska
Jolanta Tomaszek
Kamil Krauschar

przedfo2one ptzez Zarzqd Powiatu Mihskiego sprawozdanie z wykonania bud2etu Powiatu
Mitiskiego 2a2016 r. opiniuje pozytywnie.
Niniejsza opinia, mimo i2 ze wzglgdow formalnych zawiera wybrane dane o gospodarce
finansowej prowadzonej w ramach budzetu, stanowi jedynie ocene przedlozonego
sprawozdania przeprowadzonego pod kqtem prawidlowo6ci sporzqdzenia tego dokumentu.

UZASADNIENIE

w

W dniu 29 marca 2017 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie Zespol
Siedlcach wraz z Uchwalq Nr 532117 Zarzqdu Powiatu Miriskiego z dnia

27 marca2017 r. wplynglo sprawozdanie roczne z wykonania bud2etu Powiatu Mihskiego za
2016 r. Jednocze6nie Sklad Orzekajqcy stwierdza, i2 Zarzqd Powiatu zamie6cil w komplecie
material6w sprawozdawczych, dla potrzeb Rady Powiatu, sprawozdanie z wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Mitisku
Mazowieckim za 2016 r. oraz informacjg o stanie mienia Powiatu wg stanu na dziefi
31 grudnia 2016 r.

W ocenie Skladu Orzekajqcego sprawozdanie zostalo sporzqdzone
odpowiadajqcym uchwalonemu ptzez Radq budzetowi na 2016 r.

w

ukladzie

z

danymi
Dane liczbowe zawarte w opiniowanym sprawozdaniu sq zgodne
wykazanymi w sprawozdaniach budzetowych z wykonania budzetu z wielkoSciami zawartymi
w przedloZonych sprawozdaniach budZetowych za okres od poczqtku roku do dnia
31 grudnia 2016r. wdokumentach przedlozonych RlO.

1. Uchwalony ptzez Radg Powiatu bud2et, po uwzglqdnieniu zmian w ciqgu roku
przewidywal realizaqg dbchodow og6lem w wysoko6ci 133.720.277,- zl.
Dochody wykonano w kwocie 136.816.170,48z,1, co stanowi 102,31 o/o planu,
z tego:
- dochody biezqce zrealizowane zostaly w kwocie 127.425.239,38 zN na plan 124.313.765,zl, tj. w 102,5 o/o,

- dochody majqtkowe zrealizowane zostaly w kwocie 9.390.931,10 zl na plan 9.406 .512,- zl,
tj. 99,83 %.
2. Stan naleznoSci og6lem na 31,12.2016 r. wg sprawozdania z wykonania planu dochod6w
(Rb-27s) wynosil ogolem 1.038.197,80 zl, tj. 0,76 % wykonanych dochodow og6lem, w tym
zaleglo6ci wynosily 979.602,96 zf, natomiast nadplaty wynosily 40.969,54 zl, lj. 0,03 o/o
wykonanych dochodow og6fem.

W czq5ci

opisowej nie wskazano podjqtych przez Powiat dzialan zmierzlqcych do

wyegzekwowania zaleglo6ci.

Rb-N o stanie nalezno6ci oraz wybranych aktywow
finansowych stwierdzono, i2 na dzief 31 .12.2016 r. kwota wymagalnych nalezno6ci wynosila

3. Na podstawie sprawozdania

971.269,07 zl, ztego z tytulu dostaw towar6w i uslug

- 178.737,56 zl.

4. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiqzaf wedlug tytulow dluznych oraz
gwarancji i porqczeh ustalono, 2e na dzieh 31 .12.2016 r. Powiat posiada zobowiqzania
w wysoko6ci 19.502.184,56 zl.

5.

Uchwalony przez Radq budzet, po uwzglqdnieniu zmian w ciqgu roku przewidywal
realizacjg wydatk6w w wysoko5ci 140.858.918,- zl. Wydatki zrealizowano w kwocie

133.581 .709,73 zl, co stanowi 94,83 7o planu, z tego:
- wydatki bieZqce zrealizowane zostaly w kwocie 110.978.806,44

zl na plan 114.561 .488,- zl,
tj. w 96,87%,
- wydatki majqtkowe zrealizowane zostaly w kwocie 22.602.903,29 zl na plan 26,297.430,zl, tj. w 85,95%.

6. Rok sprawozdawczy zamknql siq nadwyzkq w wysoko6ci 3.234.460,75 zl na planowany
_ deficyt w kwocie 7.138.641.- zl.

7. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczen wydatk6w budzetowych oraz

nie

wystqpily zobowiqzania wymagalne, kt6re lqcznie z poniesionymi wydatkami przekraczalyby
plan wydatk6w.

8. Wykonane wydatki biezqce na koniec roku budzetowego nie sq wy2sze od wykonanych
dochodow biezqcych, co oznacza, 2e zachowany zostaf wym6g okreSlony w art. 242 ust.2
cyt. ustawy o finansach publicznych.

9. Przedlo2one sprawozdanie nie spelnia wymogu okre6lonego w art. 269 pkt 3

ustawy

o finansach publicznych.

a tak2e informacje zwiqzane
ze sposobem realizacjiprzezZarzqd Powiatu Miriskiego zadah wynikajqcych z uchwalonego
przez Radg Powiatu budzetu na 2016 r. stwierdzono, 2e przedloZone sprawozdanie
(opiniowany dokument) stanowi materiaN informacyjno-analityczny obrazujqcy spos6b
realizacji bud2etu i moze stanowi6 podstawq dla organu stanowiqcego do dokonania
merytorycznej oceny jego wykonania.
Biorqc pod uwagg treS6 powyzszych ustaleh,

W zwiqzku z powy2szym postanowiono, jak w sentencji uchwaly.
Od niniejszej uchwaly sluLy odwolanie do Kolegium Regionatnej tzby Obrachunkowej
Warszawie za poSrednictwem Zespolu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty
otrzy m a n i a n i n iej szej u c hwaly.
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