Regionalna lzba Obrachunkowa
w Warszawie, Zesp6l w Siedlcadt

$-110 Siedlce, ul. Pllsudskiego 3E
tel. (25) 632-82-15, 632-6$a3
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Uchwala Nr Si.364.2019
rzekajqcego Reg ional nej lzby O brach
w Warszawie
z dnia 29 listopada 2019 r.

un

kowej

w sprawie opiniio przedloZonym przez Zazqd Powiatu Minskiego projekcie uchwaly
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Minskiego
na lata 2020-2026.

Na podstawie art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i ad. 20 ustawy z dnia
7 pa2dziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U.22019 r. , poz.
2137) w zwiqzku z ar1. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - Sklad Orzekalqcy
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie, Zespol w Siedlcach w osobach nw.
Czlonkow Kolegium RIO:
Przewodniczqca Skladu - Ewa Wielgorska
- Kamil Krauschar
Czlonkowie Skladu
- Anna Oledzka
uchwala, co nastqpuje:

s1
Pozytywnie z uwagami opiniuje przedlozony przez Zarzqd Powiatu Miriskiego projekt
uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Miriskiego na lata 2020-2026.

s2
Uchwala podlega opublikowaniu przez Powiat Miriski w trybie okre6lonym w art. 246 ust. 2 w
zwiqzku z arl. 230 ust. 3 cyt. ustawy o finansach publicznych.

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

UZASADNIENIE
Projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Miriskiego na

lata 2020-2026 przedlozony zostal do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie,

Zespol w Siedlcach drogq elektronicznq w dniu 15 listopad a 2019 roku wraz z obja6nieniami
przyj gtych wa rto6ci or az wykaze m przed s qwz i96.
i

Sklad Orzeklqcy dokonal analizy i oceny w/w material6w przyjmujqc nastqpujqce
kryteria:

-

spetnienie wymog6w konstrukcyjnych okreSlonych w art. 226-228 oraz art. 232
ust,,*.2 cyt. ustawy o finansach publicznych, w tym w zakresie zawartych
upowaznie6,
zgodno66 warto5ci przyjqtych w wieloletniej prognozie finansowej oraz budzecie
jednostki samozqdu terytorialnego co do zgodno6ci w zakresie wyniku budzetu
(ro2nicy pomiqdzy dochodami a wydatkami budzetu j.s.t.) i zwiqzanych z nim kwot

przychodow

.

i

rozchod6w oraz dlugu jednostki samorzqdu terytorialnego
stosownie do treSci art. 229 cyt. ustawy,
zachowanie wymow relacji okre5lonej w art. 242 cyt. ustawy, zgodnie, z ktorq
wydatki biezqce nie sq wy2sze ni2 planowane dochody biezqce,
prawidlowo56 sporzqdzenia prognozy kwoty dlugu, stanowiqca czq56 WPF
w stosunku do okresu na ktory. zaciqgniqto otaz planuje sig zaciqgnqc
zobowiqzania,
spelnienie relacji zadlu2enia okre6lonego w art. 243 wlw ustawy, kt6ry precyzuje
dopuszczalny poziom zadlu2enia jednostki samorzqdu terytorialnego, jaki
wyznacza indywidualny wskaZnik. OkreSla on relacjq sptat zobowiqzan oraz
koszt6w ich obslugi do planowanych.dochodow ogolem budzetu danego roku.

l. Przedlo2ony do zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
wtazz obja6nieniami spelnia wymienione wyzej kryteria z nw. uwagami:

2O2O-202G

1)W zalqczniku Nr 1 do badanego projektu Uchwaly:
1.2.2 na lata 2021 - 2026 zaplanowano dochody z tytulu dotacji oraz Srodk6w
przeznaczonych na inwestycje, nie wskazujEc w obja6nieniach do badanego projektu 2r6del

- w kol.

dochod6w z tego tytulu,

2) W zalqczniku Nr 2

Przedsiqwziqcia WPF w poz. 1.3.2.7 ujqto nowe zadanie pn.
,,Pzebudowa drogi 2246W Stara WieS - W6lka Dlu2ewska - Parysow w msc. Siennica od
od km 0+012 do km 0+376" wskazuiqc czas realizaqi 2020-2021, lqczne naklady finansowe
w kwocie 1.085.776,- zl, limit zobowiqzah w kwocie 1.085.776,- zl podczas, gdy limity na
poszczeg6lne lata okre6lono nastqpujqco:2020 r. w kwocie 571.176,- zl,2021 r. w kwocie
321.176,- zl co lqcznie daje kwotq 892.352,- zl

Sklad Orzekajqcy wskazuje;-i2 w zalqczonych- do-badanego projektcrolrja-Snion-ia-ch-n-ie
odniesiono siq w ogole do wykazanych w Zalqczniku Nr 2 przedsiqwzigc.

Majqc powyzsze na uwadze nale2y dokonac stosownych zmian pzed uchwaleniem
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Minskiego na lata 2020 - 2026 rok przez Radg
Powiatu Miriskiego.

Sklad Orzekaiqcy wydajqc niniejszq opiniq uwzglqdnil przyjgte w Prognozie
zalo2enia, i2 faktyczna kwota dtugu na koniec 2020 roku nie bqdzie wy2sza od wykazanej
w prognozie, jako przewidywane wykonanie oraz, 2e realizaqa dochodow bud2etu Powiatu
Miriskiego bqdzie przebiega6 na poziomie kwot prognozowanych.
Sklad Orzeklqcy wskazuje r6wniez na konieczno6c stalego monitorowania stopnia
wykonania prognozowanych dochod6w oraz korekty WPF w przypadku braku mozliwo6ci
!
realizacji dochod6w nazalo2onym poziomie.

Majqc na uwadze powy2sze Sklad Orzeklqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie postanowil jak w sentencji uchwaly.
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