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Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia I grudnia 2014 r.
projekcie uchwaly bud2etowej Powiatu Minskiego
. w sprawie wyra2enia opinii o
na rok 2015 wraz z uzasadnieniem.

7

Na podstawie ad. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia
pa2dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.

ze zm.) w zw. z art.246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - Sklad Orzekajqcy
Regionalne j lzby Obrachunkowej w Warszawie, fl? posiedzeniu w Zespole
1113

o

finansach publicznych (t.j. Dz. U.

w Siedlcach w osobach nw. Czlonk6w Kolegium RIO:
Przewodniczqca SO:
Czlonkowie SO:

- Ewa Wielgorska
- Jolanta Tomaszek
- Teresa Wysokihska

uchwala, co nastqpuje:

s1
Pozytywnie z uwagE opiniuje przedlo2ony przez Zarzqd Powiatu Miriskiego projekt uchwaly
budzetowej Powiatu Minskiego na 2015 rok wraz z uzasadnieniem.

s2
Opinig, 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 przedstawic organowi stanowiqcem u przed uchwa len iem budzetu.

s3
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie, za poSrednictwem Zespolu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty jej
dorqczenia

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. do

w

Regionalnel

lzby

Obrachunkowej

Warszawie, Zesp6l Zamiejscowy w Siedlcach, przy Zarzqdzeniu nr 743114 Zarzqdu
Powiatu Miriskiego z dnia 14 listopada 2014 r. wplynql projekt uchwaly budzetowej na rok
2015 wraz z uzasadnieniem.

Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie, Zespol
Zamiejscowy w Siedlcach, dokonal analizy i oceny w/w materialow przyjmujqc nastqpujqce
kryteria:
1. okreslonq w ad. 238 ust. '1 cyt. ustawy o finansach publicznych terminowosc
przedloZenia opiniowanego doku mentu,

2

wypetnienie wymog6w, co .do zakresu informacyjnego i szczegolowo6ci projektu
uchwaly budzetowej i towarzyszqcych mu materialow, ustalonych pzez Radq
Powiatu Minskiego w Uchwale Nr XXX|ll/303/1 0 z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie
okre6lenia trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej Powiatu Miiskiego,

3

zgodno6c zakresu projektu uchwaly budzetowej z wymogami okre6lonymi
w ar1.211 ust. 5, ar1.212, art.214, art.215, art..216 ust. 2, art..217 ust.2,
art. 235 ust. 1, art. 236 ust. i 3 i art. 237 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych
- ocena kompletnoSci i spojnoSci budzetu,

4

zgodno56 zaplanowanych 2rodel dochodow i kierunk6w ich wydatkowania
z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczeg6lno6ci
zabezpieczen ie realiza qi zadah wlasnych jed nostki sa m orzqd u teryto ri a ne go, zadah
zleconych z zakresu administracji rzqdowej i innych zadan zleconych ustawami,
I

a tak2e zadan realizowanych w drodze porozumiei,
tr

w art. 222 ust. 1-3 cyt. ustawy o finansach
art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

przestrzeganie zasad ustalonych

publicznych oraz

o zarzqdzaniu kryzysowym
ogolnej i rezeruy celowych,

(t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 1166) przy tworzeniu

6. zgodnosc proponowanych upowaznieh dla

z przepisami

art. 212 ust. 2, art. 258

i

organu

rezerwy

wykonawczego

art. 264 ust. 3 cyt. ustawy o finansach

publicznych

zachowanie

-

tj art. 242 ust. 1 cyt. ustawy o finansach
planowanych dochodow biezqcych budzetu

wymaganej prawem,

publicznych -

relacji

i planowanych wydatkow biezqcych budzetu,

B

prawidlowosc wskazania przychodow i rozchodow rownowaZqcych wynik finansowy
budzetu - as1..217 usl.2 cyt. ustawy o finansach publicznych,

9.

zachowanie zgodnoSci, o ktorej mowa w art. 229 cyt ustawy o finansach publicznych,
projekcie uchwaly budzetowej
wartosci przyjgtych. w
z wartosciami wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej, w tym co najmniej
w zakresie wyniku budzetu i zwiqzanych z nimi kwot przychodow i rozchod6w oraz
dlugu,
prawidtowoSc
planow dochodow rachunku dochodow jednostek o6wiatowych oraz
10.
wydatkow nimi finansowanych,
ll.zgodnosc zastosowanej klasyfikacji budzetowej z przepisami rozporzqdzenia Ministra
Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochodow,
wydatkow, przychod6w i rozchodow oraz Srodkow pochodzqcych ze 2rodel
zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz.207 zezm.).

l. Przedlo2ony do zaopiniowania projekt uchwaly budzetowej
z ufasadnieniem spelnia wymienione wyzej kryteria z uwagE.
1.

na 2015 rok

wraz

Uwzglqdniajqc zapis $ pkt 2 projektu uchwaly budzetowej w odniesieniu do $ 3 ust.
1, Sktad Orzekajqcy RIO wskazuje, 2e treSc jego nie ma swojego umocowania
w obecnej strukturze projektu uchwaly budzetowej. Skoro zaplanowano w badanym
projekcie uchwaly budzetowej, i2 przychody jednostki w wysoko6ci 4.619.500,03 zt.
pochodzq tylko i wylqcznie z zaciqgniqtego kredytu, co odzwierciedla rowniez
Zalqcznik Nr 4 ,,Przychody i rozchody budzetu w 2015 r.", i zostaly przeznaczone na
rozchody okreSlone w S 3 ust. 2 badanej uchwaly, to ustalone w S 4 pkt 2 limity na
splaty tam okre6lone, nie mogq pochodzic tytulu emisji papierow warto5ciowych
i po2yczek W przypadku wystqpienla konieczno6ci ustalenia limitu, w my6l art' 212
ust. lpkt 6 u.f.p., wowczas nale2y dokonac okre6lenia limitu zobowiqzan z tytulu
zaciqganych kredytow i poZyczek oraz emitowania papierow warto5ciowych,
o ktorych mowa w arl 89 ust. I i art. 90 u.f.p. (przy jednoczesnym uwzglgdnieniu
wystqpowania sytuacji danej jednostki samorzqdu terytorialnego i wystgpowania
poszczegolnych tytulow) dokonujqc stosownych zmian w uchwale budzetowej.

Majqc powyZsze na uwadze, zdaniem Skladu Orzekajqcego, niezbqdnym jest
uchwalg budzetowq w w/w zakresie doprowadzic do zgodnosci przed icirwateniem
budzetu
Powiatu Minskiego na 2015 rok przez Radq powiatu.

II. W projekcie

uchwaly budzetowej po
zrownowa2ony budzet w kt6rym zapla
zaplanowanym wydatkom + rozchodom.
o mozliwoSci sfinansowania planowanego defi

rok zaptanowano
chody sq r6wne
nie wyOaje opinii

Majqc na uwadze powyzsze Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Warszawie postanowil jak w sentencji uchwaly.
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