
  UCHWAŁA Nr 3.j./103/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Zespół w Siedlcach
z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Mińskiego,
przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026.

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w zw. z art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137)  
– Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w osobach nw. Członków 
Kolegium RIO:

Przewodnicząca: Ewa Wielgórska
Członkowie:         Kamil Krauschar
                            Anna Olędzka                             

po dokonaniu analizy - przyjętej przez Radę Powiatu Mińskiego - Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2021-2026, wydaje opinię pozytywną w sprawie prawidłowości  
planowanej kwoty długu.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2020 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie Zespół w Siedlcach Uchwała Nr XVII/208/20 Rady Powiatu Mińskiego 
z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na 
lata 2021-2026 oraz w dniu 22 grudnia 2020 r.  Uchwała Nr XVII/209/20 Rady Powiatu 
Mińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 
2021 rok.

Badając w/w uchwały Rady Powiatu Mińskiego Skład Orzekający stwierdził:
- prognoza kwoty długu, stanowiąca część WPF – zgodnie z art. 227 cyt. ustawy 

o finansach publicznych – sporządzona została na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 
zaciągnąć zobowiązania,

- w zakresie planowanej kwoty długu stwierdzono, że począwszy od 2021 roku 
zachowane są relacje w zakresie indywidualnego wskaźnika spłaty określonego 
art. 243 cyt. ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu wyłączeń w związku 
z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami , o których mowa w art. 5 
ust. 1pkt 2 i ust 3 tej ustawy. 

Skład Orzekający wydając niniejszą opinię uwzględnił przyjęte w Prognozie założenia, 
iż realizacja dochodów budżetu Powiatu Mińskiego będzie przebiegać na poziomie kwot 
prognozowanych. Ponadto wskazuje na konieczność stałego monitorowania stopnia 
wykonania: prognozowanych dochodów, planowanych wydatków, zaciągania kolejnych 
zobowiązań oraz korekty WPF i budżetu w przypadku braku możliwości realizacji dochodów 
na założonym poziomie.
W świetle powyższego postanowiono jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie za pośrednictwem Zespołu RIO w Siedlcach w terminie 14 dni od daty doręczenia 
niniejszej uchwały.
                                                                
                                                                                   Przewodnicząca Składu Orzekającego                                         
                                                                                                  Ewa Wielgórska
                                                                                   C z ł o n e k  K o l e g i u m  R I O
                                                                        (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)                                                             
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