UCHWATA Nr Si.i96.2014
Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warczawie
z dnia 23 kwietnia2014 r.

w sprawie wydania opini! o.pzedlo2onym pzez Zazqd powiatu Mifiskiego
sprawozdaniu z wykonania budietu za ZA13r.
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W ocenie Skladu Ozekajqcego sprawozdanie zostalo spozqdzone
odpowiadaiqcym uchwalonemu przez Radq budzetowi na 2013 r.
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Zobowiqzania wymagalne na dzieri 31 grudnia 2013 roku
nie wystEpulq natomiast
naleznosci ogolem wynoszq 5.046.848,85 zl. Zaiegtosci
wymagalne natomiait na 31 grudnia
2013 roku wynoszq 610,591,36 zl. co stanowi 0,Sio/o oo
wykoniny"r, Ju.r,ooo,
Wykonanie w 2013r. dochod6w budz
rocznego oraz wydatkow bud2etowych
zmni-ejszenie planowanego deficytu bu
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nale2nymi odsetkami nie mogla pzekrocz
bud2etowy, za6lqczna kwota dlugu na koniec
wykonanych dochod6w og6lem,

Dlug publiczny (stan zadlu2enia) jednostki samozqdu terytorialnego
wg
sprawozdania RB-Z - wyni6sl 16.830.195,3i6 zl, co stanowi
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Biorqc pod uwagq tre66 powyzsz
ze sposobem realizacji przezZazqd powiatu
pzez Radg Fowiatu bud2etu na 2013r.
(opiniowany dokument) stanowi material
realizacji bud2etu moze stanowic porlsta
merytorycznej oceny jego wykonania.
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