
Uchwala Nr 5i.59.2014
S kladu Orzekaj qc ego Re gionalnej lzby O brach unkowei

w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie opinii o prawidlowoici planowanej kwoty dlugu Powiqtu Minskiego na lata 2014-
202 1.

Napodstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust.2 ustawy zdniaT paLdziemikal992 r. o re-
gionalnych izbach obrachunkowych ( tekst jedn. Dz. U. z2012r.,poz. lII3 zp62n.zm.),
art. 230 ust. 4ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych ( t. j. Dz. U.z 2013

roku , poz. 885 z po2n. zm,) - Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie, Zesp6l w Siedlcach, w osobach nw. czlonk6w Kolegium RIO:

- Przewodnicz4ca Skladu - Jolanta Tomaszek
- Czlonkowie Skladu - Teresa Wysokiriska

- Kamil Krauschar,

uchwala, co nastgpuje:
- op ini u j e p o zytywnie planowan4kwotg dluguPowiatuMihskiego nalata2}l4-
202 t wy nikaj qc q z p I ano wany ch i zaciqgni gty ch zob ow iqzan .

UZASADNIENIE

W dniu 30.I2.20I3 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,Zesp6l
w Siedlcach przekazano drog4 elektroniczn4 uchwalg Nr XXIV/2751I3 Rady Powiatu }vlif-
skiego z dnra I8.I2.20I3 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Miri-
skiego nalata 2014 - 2021. W dniu 30 grudnia 2013 roku wplyngla takze uchwala budzetowa
na rok 2014 o Nr XXIV/277113 z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Przyjgty w WPF deficy't budZetu na2014 rok w wysoko$ci 5.673.965,00 zl, przy-
chody w kwocie 9.785.000,89, zl, rozchody w wysoko6ci 4.111.035,89 zlzgodne s4z odpo-
wiednimi wielkoSciami przyjgtymi w uchwale budzetowej na20l4 rok.

W zakresie planowanej kwoty dlugu stwierdzono, 2e pocz4wszy od 2014 rcku za-

chowane s4 relacje w zakresie indywidualnego wskaZnika splaty okreSlonego art.243 usta-

W z dnia27.08.2009 roku o finansach publicznych.
Sklad Orzekaj4cy wydaj4c niniejsz4 opinig uwzglgdnil przyjgte w Prognozie zalohe-

nia, tL realizacja dochod6w budzetu Powiatu bgdzie przebiegal na poziomie kwot prognozo-

wanych.

Maj 4c na uwadze pov,ryLsze Sktrad Orzekaj4cy uchwalil j ak na wstgpie.

Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzblt Obrachunkowej
w Warszawie, ul, Koszykowa 6a, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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