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UCHWALA Nr 3.c.131612022 
Skiadu Orzekajcego Regionanej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 13 grudnia 2022 roku 

w sprawie: 
1. opinii o przediLo2onym  przez Zarzd Powiatu Otwockiego projekcie uchwaiy bud2etowej na 2023 

rok; 

2. opinii o mozIiwoci sfinansowania planowanego deficytu na 2023 rok. 

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zwizku z art. 19 ust. 2 oraz 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 
27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. 
Obrachunkowej w Warszawie: 
Przewodniczca: 	 - Agnieszka Szewc 
Czfonkowie: 	 - Aneta Dygus 

- Konrad Pachocki 

uchwala, Co nastçpuje: 
§1 

art. 20 ustawy z dnia 7 pa±dziernika 1992 roku 
1668 t.j.) i art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
paz. 1634) - Skfad Orzekajcy Regionalnej Izby 

Wydaje pozytywnq opiniq z uwagq a przedozonym przez Zarzd Powiatu Otwockiego projekcie uchway 
bud2etowej na 2023 rok. Uzasadnienie stanowi integraIna czço uchwaly. 

§2 

Wydaje pozytywnq a mozIiwoci sfinansowania deficytu zaplanowanego w projekcie uchway bud2etowej na rok 
2023. 

§3 

Cpini, a której mowa w § 1 niniejszej uchway stosownie do postanowieñ art. 238 ust. 3 ustawy a finansach 
publicznych, organ wykonawczy jednostki samorzdu terytorialnego jest obowizany przedstawió, przed 
uchwaleniem bud2etu, organowi stanowicemu. 

§4 

Opinia, a której mowa w § 2 niniejszej uchway podlega ogloszeniu przez jednostk samorzdu terytorialnego 
w terminie i trybie okreIonym w art. 246 ust. 2 ustawy a finansach publicznych. 

§5 

Cd niniejszej uchway stu2y odw&anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 
14 dni od daty jej dorczenia. 

Uzasadnienie 

W dniu 15 listopada 2022 roku Zarzd Powiatu Otwockiego przedtozy, przy Zarzdzeniu Nr CDLXXXVHI/263/22 
z dnia 13 listopada 2022 roku, projekt uchway bud2etowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem. 
1. W projekcie uchwaiy bud2etowej na 2023 rok zaplanowano: 

a) dochody ogóem w wysokosci 1 87.053.03800 zL z tego: 
- biezce w kwocie 	162.761.693,00 zt 
- maja,tkowe w kwocie 	24.291 345,00 z 

b) wydatki ogotem w wysokoci 214.211.134,00 zt z tego: 
- biezce w kwocie 	165 290.869,00 zI 

- majtkowe w kwocie 	48.920.265,00 zi. 
Zachowane zostay wymagania okreIone w art. 242 u.f.p., w zwizku z czym wydatki biezce nie przewy2szaj 

planowanych dochodbw biezcych powikszonych a przychody, a których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 51 6, 7 I 8 

u.f.p. 



Skiad Orzekajcy stwierdza, ze zachowana zostala wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych korelacja 
wartosci wykazanych w projekcie uchway budzetowej na 2023 rok i projekcie WPF, w tym w zakresie wyniku 
bud2etu 1 zwiazanych z nim kwot przychodów i rozchodOw oraz dugu. 

Wg projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zaduzenie Powiatu na koniec 2023 roku wyniesie 86.542.331 00 zt 
Planowana na 2023 rok relacja tacznej kwoty spaty dugu do pianowanych w 2023 roku dochodów biezcyth 
wyniesie 0.0644 i nie przekroczy dopuszczainej granicy okreionej indywidualnym wska±nikiem zadlu2enia, który 
wynosi 0,1219. 

W projekcie uchway budzetowej na rok 2023 zapianowano rezerw og6lnq w kwocie 100.000,00 zL Stosownie do 

dyspozycji art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w bud2ecie jednostki samorzdu terytorialnego 
obiigatoryjnie tworzy si rezerw og6lnq w wysokoci nie rnzszej niz 0,1% i nie wyzszej niz 1% wydatków bud2etu. 

Rezerwa ogolna zapianowana w projekcie bud2etu Powiatu stanowi 0,05 % wydatków bud2etu, a wic jest ni2sza 
od ustawowej minimalnej wartoci. Tym samym SkiLad  Orzekajcy zauwaza, iz w przypadku opiniowanego projektu 

minimalna wysokoá rezerwy ogóinej powinna wynosió 214.211,134 ziL, co organ stanowicy Powiatu winien 
uwzgIdnio przy podejmowaniu uchwaiLy bud2etowej na rok 2023. 

Ponadto SkiLad Orzekajcy zauwaza, 2e w opiniowanym projekcie zapianowano §rodki na doksztatcenie 
i doskonalenie nauczycieii ponizej 0,8% pianowanych rocznych srodków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieii, przez co nie wypeiLniono dyspozycji art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczycieia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), który stanowi, cyt;.,,W budzetach organów prowadzcych szkoiLy 
wyodrbnia sic srodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzgidnieniem szkoieñ 
branzowych - w wysokoci 0,8 % pianowanych rocznych §rodkbw przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieii ( ... )". 

2. W projekcie uchwaiLy budzetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok zaplanowano deficyt w wysokoci 
27.158.096,00 z1, który zostanie sfinansowany przychodami z tytutu wynikajcych z roziiczenia §rodkbw 
okreionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych I dotacji na realizacj 
programów i projektów dofinansowanych z udziaiLem srodków unijnych w kwocie 17.882,00 ziL. przychodami 
z niewykorzystanych §rodkbw pienieznych na rachunku biezcym bud2etu, wynikajcych z rozliczenia 
dochodów I wydatków nimi finansowanych zwizanych ze szczegóinymi zasadami wykonywania bud2etu 
okresionymi w odrbnych ustawach w kwocie 12.146.499,00 it, przychodami pochodza,cymi z kredytu w kwocie 
14 558.00000 it oraz woinymi §rodkaml w kwocie 435.715,00 it. 

La,czne przychody bud2etu stanowia, kwote 31 .500.096,00 it, a rozchody wynosza 4.342.000,00 it. 

Majc na uwadze powy2sze, SkiLad Orzekaja,cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowiiL 
jak w sentencji uchwaiy. 


