lJchwala Nr 5i.422.201 6
Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby Ohrachunkowej

wWarszawie
z dnia 5 grudnia 2016 r.
w sprawie opinii o przedlo2onym przez Zarzqd Powiatu Mihskiego projekcie uchwaly
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mihskbgo
na lata 2017-2024.

Na podstawie art. 13 pkt 12, ar1. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia
7 pa2dziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. lJ.22012 r. , poz.
11132e zm. )w zwiqzkuzart.23O ust.2 pkt 1 iust. 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2OO9 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. po2.1870) - Sklad Ozekajqcy Regionalne j lzby
Obrachunkowej w Warszawie, Zesp6l w Siedlcach w osobach nw. Czlonk6w Kolegium RIO:

Przewodniczqca Skladu - Ewa Wielg6rska
Czlonkowie Skladu
- Kamil Krauschar
- Jolanta Tomaszek
uchwala, co nastqpuje.

sl
Pozytywnie opiniuje przedlo2ony przez Zarzqd Powiatu Mihskiego projekt uchwaly w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Miriskiego na lata 2017-2024.

s2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia oraz podlega opublikowaniu przez Powiat Mir'rski
w trybie okre6lonym w art. 246 ust. 2 w zwiqzku z arL. 230 ust. 3 cyt. ustawy
o finansach publicznych.
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Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Warszawie, za po6rednictwem Zespolu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

UZASADNIENIE
Projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Miriskiego na
lata 2017-2024 przedlozony zostal do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie,
Zespol w Siedlcach drogq elektronicznq w dniu 15 listopad a 2016 roku w trybie uchwaly
Nr 440116 Zarzqdu Powiatu Miriskiego z dnia 14 listopada 2016 roku wraz z objaSnieniami
przyj qtych wa rtoSci or az wykaze m
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Sklad Qrzekaiqcy dokonal analizy

i

oceny w/w material6w przyjmujqc nastqpujqce

r!
kryteria:
- spelnienie wymog6w konstrukcyjnych
'

okre6lonych

w art. 226-228 cyt.

ustawy

o finansach publicznych, w tym w zakresie zawartego upowaznienia,

zgodno5c waftoSci przyjqtych w wieloletniej prognozie finansowej oraz bud2ecie
jednostki samorzqdu terytorialnego co do zgodno6ci w zakresie wyniku budzetu
(ro2nicy pomigdzy dochodami a wydatkami budzetu j.s.t.) i zwiqzanych z nim kwot

i rozchod6w oraz dtugu'jednostki samorzqdu terytorialnego
,
stosownie do treSci arl.229 cyt. ustawy,
zachowanie wymow relacji okreSlonej w art. 242 cyt. ustawy, zgodnie, z ktorq
wydatki bie2qce nie sq wy2sze niz planowane dochody biezqce,
przychodow

prawidlowo6c sporzqdzenia prognozy kwoty dlugu, stanowiqca czgsc WpF
w stosunku do okresu na ktory zaciqgnigto oraz planuje sig zaciqgnq1,
zobowiqzania,
spelnienie relacji zadlu2enia okreSlonego w aft. 243 wlw ustawy, kt6ry precyzuje
dopuszczalny poziom zadlu2enia jednostki samorzqdu terytoriainego, - laki
wyznacza indywidualny wskaznik. Okre6la on relacjq splat zobowiqzAfr oraz
koszt6w ich obslugi do planowanych dochod6w og6lem budzetu danego roku.
Przedlo2onv do zaopiniowania projekt Wielbletniej Prognozy Finansowej na lata
z objasn ien ia m i speln ia wym ien ion e wy2ej liryterii.

20 17 -2024 wraz

Sklad Orzeklqcy przypomina , i2 w zalqczniku Nr 2 ,,Wykaz przedsiqwzigc do WpF'
przy okre6laniu nazwy kazdego przedsiqwziqcia, zgodnie z art.226 ust.3 pkt 1 ustawy o
finansach publicznych, nale2y wskazywa6 rowniez cel jakiemu sluzy realizacja
przed m iotowego przedsiqwzi gcia.

Wydajqc niniejszq opiniq, Sklad Orzekajqcy, uwzglqdnil przyjgte w prognozie
zalo2enia, i2 faktyczna kwota dlugu na koniec 2017 roku nie bqdzie wyzsza od wykazanej
w prognozie, jako przewidywane wykonanie oraz, 2e realizaga dochod6w budzetu powiatu
Miriskiego bgdzie przebiega6 na poziomie kwot prognozowanych.
Sklad Qrzekaiqcy wskazuje r6wniez na koniecznoS6 stalego monitorowania stopnia
wykonania prognozowanych dochod6w oraz korekty WPF w przypadku braku mozliwo6ci
realizacji dochod6w na zalo2onym poziom ie.
Majqc na uwadze powyzsze Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie postanowit jak w sentencji uchwaly.
PRZEWO

lilcz,tcA

