
UCHWALA Nr Si.66.2015
Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie

Zesp6l w Siedlcach
z dnia 28 stycznia 2015 r.

v,r sprawie opiniio prawidlawoSci planawanej kwoty dtugu Pawiatu Mirtskiego,
przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2021.

Na podstawie drt. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z20trQr., poz. 885 ze zm.) w zw. z art. 13 pkt 10 iart. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 pa2dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 22012r., poz.
1113 ze zm.) - Skiacj Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie, w
osobach nw. Cztonk6w Kolegiup RIO:

Przewod ni czqcat Ewa Wielgorska
CzNonkowie: Jolanta Tomaszek

Teresa Wysokinska

po dokonaniu analizy - przyjqtej ptzez Radq Powiatu Miriskiego - Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2015-2021, yvydaje opinig pozytywnq, w sprawie prawidlowo5ci
planowanej kwoty dlugu.

UZASADNIENIE --
W dniu 29 grudnia 2014 r. wplynqla do Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Warszawie Zesp6t w Siedlcach Uchwala Nr llll13l14 Rady Powiatu Miriskiego z dnia
17 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Minskiego na
lala 2015-2021 oraz uchwaNa Nr llll14l14 Rady Powiatu Miriskiego z dnia 17 grudnia
2014 r. w sprawie uchwalenia budZetu Powiatu Mirlskiego na 2015 rok.

Uwzglgdniajqc stanowiqce integralnq czg56 WPF objaSnienia, w ktorych
wyjaSniono m.in. przyjgte wartoSci do wyliczenia kwoty dlugu, a takZe wynikajqcq
z arl. 226 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych zasadq realistyczno5ci Sklad
Orzekajqcy Stwierdza, iZ prognoza kwoty dlugu, stanowiqca czq56 WPF - zgodnie z art.
227 ust.1cyt. ustawy o flnansach publicznych -sporzqdzona zostala na okres, na ktory
zaciqgnigto oraz planuje sig zaciqgnqc zobowiqzania w prawidlowej wysoko6ci.

W zakresie pianowanej kwoty dlugu stwierdzono, 2e poczqwszy od 2015 roku
zachowane sq relacje w zakresie indywidualnego wska2nika splaty okreSlonego art.243
cyt. ustawy o finansach publicznych po uwzglqdnieniu wylqczen w zwiqzku z umowami
zawartymi z podmiotami dysponujqcymi Srodkami , o ktorych mowa w art. 5 ust. lpkt 2
i ust 3 tej ustawy.

Sktad Orzekaj4cy wydajqc niniejszq opiniq uwzglqdnit przyjgte w Prognozie
zaloilenia, i2 realizacja dochod6w budzetu Powiatu Mifiskiego bqdzie przebiegac na
poziomie kwot prognozowanych.

Wysoko66 wska2nik6w w WPF zostala ustalona przy zalo2eniu pelnej realiza$i
dochodow budzetowych og6tem, a tak2e utrzymania ich na poziomie nie niZszym,
an iZel i okreSlonym w przedloZo nej wieloletn iej prog nozi e fi nansowej



W Swietle powyzszego postanowiono jak w sentencji uchwaly.

Od niniejszej uchwaty sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowejw
Warszawie za paSrednictwem Zespofu RIO w Siedlcach w'terminie 14 dni od daty
otrzyma n ia nin iejszej uchwaly.
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