Uchwala Nr Si.491.2018
Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie opinii o przedlo2onym przez Zarzqd Powiatu Minskiego projekcie uchwaly
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mihskiego

na lata 2019-2025.

Na podstawie art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia
7 pa2dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz.
561) w zwiqzku z art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. po2.2077 ze zm.) - Sklad Orzeklqcy
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie, Zesp6t w Siedlcach w osobach nw.
Cztonk6w Kolegium RIO:

Przewodniczqca Skladu
Czlonkowie Skladu

- Ewa Wielg6rska
- Kamil Krauschar
- Jolanta Tomaszek

uchwala, co nastqpuje:

s1

Pozytywnie opiniuje przedlozony przez Zarzqd Powiatu Miriskiego projekt uchwaly
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Miriskiego na lata 2019-2025.

s2
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia oraz podlega opublikowaniu przez Powiat Miriski
w trybie okre6lonym w art. 246 ust. 2 w zwiqzku art. 230 ust. cyt. ustawy
o finansach publicznych.
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s3
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie, za poSrednictwem Zespolu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

UZASADNIENIE
Projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Miriskiego na
lata 2019-2025 przedlo2ony zostal do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie,
Zesp6l w Siedlcach drogq elektronicznq w dniu 23 listopada 2018 roku, po sprostowaniu
oczywistej omylki, w trybie Uchwaly Nr 843/18 Zarzqdu Powiatu Mitiskiego z dnia
14 listopada 2018 roku wraz z obja5nieniami przyjgtych warto6ci oraz wykazem
przedsiqwziq6.

Sklad Orzekajqcy dokonal analizy

i

oceny w/w materialow przyjmujqc nastqpujqce

kryteria:

-

spelnienie wymog6w konstrukcyjnych okre6lonych w art. 226-228
o finansach publicznych, w tym w zakresie zawartego upowa2nienia,

cyt. ustawy

zgodnos6 wartosci przyjQtych w wieloletniej prognozie finansowei oraz budZecie
jednostki samorzqdu terytorialnego co do zgodno5ci w zakresie wyniku budzetu
j.s.t.) i zwiqzanych z nim kwot
iroznicy pomiqdzy dochodami a wydatkami bud2etu
przychodow i rozchod6w otaz dlugu jednostki samorzqdu terytorialnego
stosownie do treSci arl.229 cyt. ustawy,
zachowanie wym6w relacji okre5lonej w art. 242 cyL ustawy, zgodnie, z ktorq
wydatki biezqce nie sq wy2sze niz planowane dochody biezqce,
prawidlowo$6 sporzqdzenia prognozy kwoty dlugu, stanowiqca czq56 WPF
w stosunku do okresu na ktory zaciqgniqto oraz planuje siQ zaciqgnql
zobowiqzania,
spelnienie relacji zadlu2enia okre6lonego w art. 243 wlw ustawy, kt6ry precyzuje
dopuszczalny poziom zadluaenia jednostki samorzqdu terytorialnego, jaki
wyznacza indywidualny wskaZnik. Okre6la on relacjg splat zobowiqzaft oraz
kosztow ich obslugi do planowanych dochodow ogolem bud2etu danego roku.

Przedlozony do zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2O19-2025 wrazz obja6nieniami spelnia wymienione wy2ej kryteria.

Wydajqc niniejszq opiniq, Sklad Orzeklqcy, uwzglqdnil przyjqte w Prognozie
zalo2enia, i2-faktyczna kwota dlugu na koniec 2019 roku nie bqdzie wyZsza od wykazanej
w prognozie, jako przewidywane wykonanie oraz,2e realizaila dochodow budzetu Powiatu
Miriskiego bqdzie przebiegac na poziomie kwot prognozowanych'

Sklad Orzekajqcy wskazuje rowniez na konieczno66 stalego monitorowania stopnia
wykonania prognozowahych dochod6w oraz korekty WPF w przypadku braku mo2liwo5ci
realizacji dochod6w na zalo2onym poziomie.

Majqc na uwadze powyzsze Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie postanowil jak w sentencji uchwaly.

Przewodniczqca Skladu Orzekajqcego
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