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art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawY z dnia
obrachunkowych ( t.j. Dz. U' z 2012 r' , poz'
1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r'
3 r, poz. 885 ze zm.) - Sklad Orzekalqcy
Warszawie, Zespol w Siedlcach w osobach nw'

Czlonkow Kolegium RIO:
Przewodniczqca Skladu - Evta Wielg6rska
- Kamil Krauscha
Czlonkowie Skladu
- Teresa WYsokinska
uchwala, co nastqPuje:

sl
pozytywnie opiniuje przedlozony przez zarzqd Powiatu Miriskiego projekt uchwaly w

.pr"*L

Wieloletniei Prognozy Finansowej Porniatu Mihskiego na lata2016-2024'

s2
przez Powiat Mitiski
uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia oraz podlega opublikowgliu
2 w zwiqzku art' 230 ust' 3 cyt' ustawy
w trybie okre6lonym w art. 246
o finansach PublicznYch.
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s3
uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnei lzby. obrachunkowej
dni od daty jej
w Warszawie, za posieonictwem Zespotu RIO w Siedlcach, w terminie 14

od niniejszej
dorqczenia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwaly w sprawie Wieloletnie

lata 2016-2024 przedlo2ony zostal do Reg
Zespol w Siedlcach drogq elektronicznq w d

Nr 201 5115 Zarzqdu Powiatu Mir'rskiego z dnir
q6'
p rzyj gtych wa rto5ci or az wykazem p rzed s gwzi
i

sklad orzekaiqcy dokonal- analizy i oceny w/w materialow przyjmujqc nastqpujqce
kryteria:
ustawy
spelnienie wymog6w konstrukcyjnych okreSlonych w art' 226-228 cyt'
o finansach puOti.lny"h, w tym w zakresie zawartego upowaznienia,

oraz budzecie
zgodnos6 warto6ci przyjqtych w wieloletniej prognozie finansowei
jednostki samorzqdu terytorialnego co do zgodno6ci w zakresie wyniku budzetu

fr
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(ro2nicy pomigdzy dochodami a wydatkami budzetu j.s.t.) i zwiqzanych z nim kwot
przychod6w i rozchod6w oraz dlugu jednostki samorzqdu terytorialnego
stosownie do treSci art.229 cyt. ustawy,
zachowanie wym6w relacji okre6lonej w art. 242 cyt. ustawy, zgodnie, z kt6rq
wydatki biezqce nie sq wy2sze niz planowane dochody bie2qce,
prawidlowo66 sporzqdzenia prognozy kwoty dlugu, stanowiqca czq56 WPF
w stosunku do okresu na ktory zaciqgniqto oraz planuje siq zaciqgnqc
zobowiqzania,
spelnienie relacji zadlu2enia okre6lonego w ad. 243 wlw ustawy, kt6ry precyzuje
dopuszczalny poziom zadluienia jednostki samorzqdu terytorialnego, jaki
wyznacza indywidualny wskaznik. Okre5la on relacjq splat zobowiqzafr oraz
koszt6w ich obslugi do planowanych dochodow ogolem budzetu danego roku.

Przedlo2ony do zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
201 6-2029 wraz z objaSnien ia m i speln ia wym ien on e wy2ej kryteria.
i

Sklad Orzekajqcy wydaj{c niniejszq opiniq uwzglqdnil przyjqte w Prognozie
zalo2enia, i2faktyczna kwota dlugu na koniec 2016 roku nie bgdzie wy2sza od wykazanej
w prognozie, jako przewidywane wykonanie oraz,2e realizaqa dochod6w budzetu Powiatu
Miriskiego bgdzie przebiegac na poziomie kwot prognozowanych.

Sklad Orzekalqcy wskazuje r6wniez na konieczno66 stalego monitorowania stopnia
wykonania prognozowanych dochodow oraz korekty WPF w przypadku braku mozliwoSci
realizaqi dochod6w na zalo2onym poziomie.

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