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UcHWAIA Nr Si.32.2017
sktadu orzekajqcego Regionalnej lzby obrachunkowej w warszawie
Zesp6l w Siedlcach
z dnia 10 stycznia 2017 r.
w sprawie opinii o mo2liwosci sfinansowania planowanego deficytu akreslonego
w uchwale budLetowej Powiatu Minskiego na rok 2017.

i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2OO9r. o finansach
publicznych (t.j, Dz. U.22016r. poz, 1870) w zw. zarL 13 pkt 1O oraz '19 ust, 2 ustawy z
dnia 7 pazdziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych(t j, Dz, U,
z 2016r. poz.561) * Sklad Orzekajqcy Regionalne j lzby Obrachunkowej
w Warszawie, w osobach nw. Czlonkow Kolegium RIO:
Na podstawie art, 246 ust. 1

Przewod niczEca'. Ewa Wi elgorska

Czlonkowie:

Jolanta Tomaszek
Teresa Wysokinska

opiniuje pozytywnie mozliwoSc sfinansowania planowanego deficytu budzetu Powiatu
Minskiego, przedstawionego w uchwale budzetowej na rok 2017.

UZASADNIENIE

W dnju 29 grudnia 2016 r. wplynqta do Regionalnel lzb\ Obrachunkowej
w Warszawie Zespol w Siedlcach Uchwala Nr XVlll/221116 Rady Powiatu Minskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Minskiego na rok
2017.

W budzecie jednostki samorzqdu terytorialnego zaplanowano dochody og6tem
w wysokosci 130 232,92] ,00 zl, zas wydatki w wysokosci i 36,021 ,829,00 zi.
Uwzglgdniajqc przedstawione dane planowany deficyt wynosi 5.788.908,00 zl,
ktory zostanie sfinansowany przychodami pochodzqcymi z zaciqgniqtych kredytow
Zrodlo pokrycia deficytu budzetowego zostalo okreSlone zgodnie z

pkt 2

cyt ustawy o finansach publicznych.

arL.

217 ust. 2

W swietle powyzszego postanowiono jak w sentencji uchwaly.
Od niniejszej uchwaly sluZy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie za posrednictwem Zespolu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od datv
of rzym an i a n i ni ej szej uchw aly.
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