
Uchwafa Nr 111/18/2014
Sktadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi

z dnia 10 stycznia 2014 roku
w sprawie opinii do projektu uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy

finansowej Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku 0 regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r" poz. 1113, z 2013r., poz. 1646) oraz art. 230 ust.
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885,
938 i 1646) Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi:

1. Bogustaw Wenus - przewodniczqcy
2. Agnieszka Kamyczek Maszewska - cztonek
3. J6zefa Lucyna Michejda - cztonek

uchwala, conast~puje:
Opiniuje pozytywnie projekt uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Rawa Mazowiecka, z istotnymi uwagami zawartymi w uzasadnieniu.

---_._.
Uzasadnienie

Sktad Orzekajqcy rozpatrzyt przedtozony przez Burmistrza Miasta projekt uchwaty w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej (zwanej dalej: wpf - kt6ry wptynqt do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w dniu 19 listopada 2013 roku oraz autopoprawki, kt6re wptyn~ty 25
Iistopada i 17 grudnia 2013 roku), majqc na wzgl~dzie zapewnienie przestrzegania
przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (zwanej dalej:
ustawy ofp) dotyczqcych uchwalania i wykonywania budzet6w w latach nast~pnych, na
kt6re zaciqgni~to i planuje si~ zaciqgnqc zobowiqzania. Na podstawie przedtozonego
projektu uchwaty Sktad Orzekajqcy stwierdzit, co nast~puje:

1.Wpf zostata opracowana na lata 2014-2017 zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy ofp.
Natomiast prognoza kwoty dtugu obejmuje okres 2014-2030, tj. na ktory zaciqgni~to
oraz planuje si~ zaciqgnqc zobowiqzania - zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy ofp.
Ponadto Miast udzielito por~czenia kredytu zaciqgni~tego przez Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0, w Rawie Mazowieckiej, kt6rego sptata nastqpi w
2038 roku, opis w zatqczniku nr 3.

2. W zalijczniku nr 2 do wpf, stanowiijcym przedsi~wzi~ciaw odniesieniu do
zadania pn. Budowa zlobka przy ul. Murarskiej ustalono limit zobowiijzan
w bl~dnej wysokosci 6.350.000 zf. t.ijczne naklady na zadanie wynoszij
6.350.000 zf i byte one juz realizowane w 2013 roku, zatem limit ten
powinien byeskorygowany.

3. Wartosci przyj~te w projekcie wpf dla roku 2014 Sq zgodne z wartosciami przyj~tymi -
w projekcie budzetu na rok 2014, w tym w szczeg61nosciw zakresie wyniku budzetu i
zwiqzanych z nim kwot przychod6w i rozchod6w oraz dtugu, co wypetnia zasad~
okreslonq wart. 229 ustawy ofp.

4. Zawarte w projekcie wpf upowaznienia dla organu wykonawczego Miasta mieszczq si~
w granicach upowaznien okreslonych wart. 228 ustawy ofp.



5. Z analizy prognozowanych dochodow biezqcych i wydatkow biezqcych w latach 2014-
2030 wynika, ze jednostka wykazuje dla kazdego roku obj~tego prognozq osiqgni~cie
nadwyzki operacyjnej budzetu, co jest zgodne z art. 242 ustawy ofp.

6. Przepisy ustawy ofp ktore weszly w zycie od 1 stycznia 2014 roku stanowiq, iz dla
kazdej jednostki samorzqdu terytorialnego obowiqzywac b~dzie na podstawie art. 243
ustawy ofp, indywidualny dopuszczalny wskaznik obciqzenia budzetu z tytulu splat
zadluzenia, obliczany jako srednia arytmetyczna (z ostatnich trzech lat
poprzedzajqcych dany rok budzetowy) relacji dochodow biezqcych jednostki
powi~kszonych 0 dochody ze sprzedazy majqtku oraz pomniejszonych 0 wydatki
biezqce do dochodow ogolem budzetu. Zatem ten indywidualny dopuszczalny
wskaznik obciqzenia budzetu z tytulu splat zadluzenia zalezny jest od wykonania
nadwyzek operacyjnych (nadwyzka dochodow biezqcych na wydatkami biezqcymi)
oraz osiqgni~tych dochodow ze sprzedazy majqtku - wielkosci te determinujq
wysokosc wskaznikow jednorocznych, ktore stanowiq podstaw~ do ustalenia
przedmiotowego wskaznika.
Planowana przez Miasto Rawa Mazowiecka lqczna kwota splat zobowiqzan
p.rz..ypadajqcaw kazdym roku obj~tym prognozq kwOi¥-dlugu z tytulow okreslonych w
art. 243 ustawy ofp, tj. z tytulu rat kredytow i .pozyczek, potencjalnych kwot
wynikajqcych z udzielonych por~czen i gwarancji wraz z naleznymi od tych
zobowiqzan odsetkami, do planowanych dochodow ogolem nie przekracza w zadnym
roku ustalonego na podstawie art. 243 ustawy ofp dopuszczalnego wskaznika splat.
W poszczegolnych latach obj~tych wpf dopuszczalny wskaznik splat w sto,sunku do
prognozowanych splat przedstawia si~ nast~pujqCo:

- w 2014 roku 7,89% do 5,39 %,
- w 2015 - 7,67 % do 6,48 %,
- w 2016 - 8,60 % do 6,73 %,
- w 2017 - 8,65 % do 6,82 %,
- w 2018 - 8,72 % do 8,290/0,
- w 2019 - 8,44 % do 8,30 0/0,
- w 2020 - 8,44 % do 8,30 0/0,
- w 2021 - 8,44 % do 7,75 0/0,
- w 2022 - 8,44 % do 7,940/0,
- w 2023 - 8,44 % do 7,94 %,
- w 2024 - 8,44 % do 7,580/0,
- w 2025 - 8,44 % do 7,22 %,
- w 2026 - 8,44 % do 7,22 %,
- w 2027 - 8,44 % do 7,04 %,
- w 2028 - 8,44 % do 6,86 %,
- w 2029 - 8,13 % do 6,50 %,
- w 2030 - 7,83 % do 4,87 %.

Powyzsze wysokosci wskaznikow wynikajq z przyj~tych w wpf zalozen w odniesieniu
do prognozowanych wielkosci budzetu w latach 2014-2030, w szczegolnosci
prognozowania pOCZqwszy od 2015 roku: nie zmienionych (stala wysokosc) kwot
dochodow i wydatkow biezqcych, nadwyzka budzetowa w tym okresie przeznaczana jest
na splat~ cz~sci wczesniej zaciqgni~tych zobowiqzan, ponadto w celu splaty pozostalej
wysokosci wczesniej zaciqgni~tych zobowiqzan jednostka b~dzie musiala w latach 2014-
2025 zaciqgac przychody zwrotne - kredyty. Ponadto jednostka planuje w 2014 roku
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przeznaczyc 10.987.000 zt na wydatki majqtkowe, tj. okoto 20 % dochodow ogotem
budzetu, natomiast w latach 2015-2025 okoto 3.000.000 zt na wydatki majqtkowe, czyli
okoto 5,50 % dochodow budzetu.

Sklad Orzekaj(JCY wskazuje na obszary ryzyka ktore mog(J wyst(Jpic
podczas realizacji badanej wpf:

1.Wykonanie budzetu 2013 roku; Rada Miasta Rawa Mazowiecka w
Uchwale Nr XXXII/241/13 z dnia 27 listopada 2013 roku dokonala
zmiany budzetu, w tym m.in. zmniejszyla planowane dochody z tytulu
sprzedazy maj(Jtku z kwoty 2.300.000 zl do kwoty 600.000 zl, co
spowodowalo zmniejszenie wskaznika jednorocznego do wysokosci 4,49
0/0, natomiast do analizowanej wpf przyj~to wskaznik dla 2013 roku
wedlug stanu na koniec III kwartalu 2013 roku (zgodnie z przepisem
art. 243 ustawy ofp) w wysokosci 8,28 0/0. Uwzgl~dniajClc powyzsze
dopuszczalny wskaznik dla 2014 roku wynioslby nie 7,89 % a 6,62 0/0,
dla 2015 roku nie 7,67 % a 6,40 0/0, przy planowanej splacie dla tego
roku 6,48 0/0, zatem spowodowaloby to nie spelnienie reguly
wvnikajacetz przepisu art. 243 ustawv ofp w 2015 rokutw 2016 roku
nie 8,60 % a 7,34 0/0, przy prognozowanej splacie 6,73 0/0• W celu
wyliczenia rzeczywistego wskaznika jednorocznego za 2013 roku, brane
b~dzie pod uwag~ wykonanie budzetu tego roku. Natomiast zmiana
dokonana powyzsz(J Uchwal(J Rady Miasta pokazuje jak istotne jest
planowanie - dla spelnienia reguly art. 243 ustawy ofp, ale' rownie
istotne jest wykonanie budzetu danego roku i osi(Jgni~cie planowanej
nadwyzki operacyjnej budzetu powi~kszonej 0 dochody ze sprzedazy
maj(Jtku.

2. Zagrozenie nie spelnienia reguly wynikaj(Jcej z art. 243 ustawy ofp w
okresie 2018-2024, gdzie zapas pomi~dzy indywidualnym
dopuszczalnym wskaznikiem obci(Jzenia budzetu z tytulu splat
zadluzenia a prognozowan(J wysokosci(J splat zadluzenia wynosi tylko od
0,14 % do 0,86 % prognozowanych dochodow - bior(Jc pod uwag~
wnioski zamieszczone w punkcie 1, gdzie przy wydawaloby si~ w miar~
bezpiecznym zapasie okolo 1,20 0/0, moze wystilPic zagrozenie w
spelnieniu art. 243 ustawy ofp w 2015 roku.

3. Osi(Jgni~cie w calym okresie obj~tym prognoz(J kwoty dlugu, tj. w latach
2015-2030 prognozowanej nadwyzki operacyjnej w stosunkowo duzej
wysokosci 4.100.000 zl, w stosunku do wykonania w latach 2011-2012 i
planowanych kwot w latach 2013-2014, w 2011 roku jednostka
osi(Jgn~la j(J w wysokosci 2.740.251,73 zl, w 2012 roku 2.201.219,17 zl,
na koniec III kwartalu 2013 roku planowala 2.298.302 zl, Uchwal(J Nr
XXXII/241/13 z 27 listopada 2013 roku zmniejszyla do wysokosci
2.046.335,00 zl, w 2014 roku planuje w wysokosci 1.894.000 zl. Ponadto
jednostka w 2011 roku osi(Jgn~la dochody ze sprzedazy maj(Jtku w
wysokosci 2.185.495,08 zl, w 2012 - 1.149.610,61 zl, w 2013 - plan
2.800.000 zl (zmniejszony do 600.000 zl - opis w punkcie 1), w 2014



plan - 2.643.000 zl, w 2015 - plan 1.000.000 zl i w okresie 2015-2027
po 500.000 zl.

Bior(Jc powyzsze ustalenia pod uwag~ Sklad Orzekaj(Jcy wskazuje, ze
przyj~te w wpf zalozenia finansowe b~d(J wymagaly od jednostki:

• Konsekwentnych dzialan w celu realizacji planowanego poziomu
dochodow biez(Jcychi maj(Jtkowych.

• Dyscypliny w ponoszeniu wydatkow w celu zachowania ustalonego ich
poziomu a w zaleznosci od sytuacji, moze nawet ograniczenia ich
wysokosci. .

• Biez(Jcego monitorowania realizacji budzetu jednostki, jego wplywu na
wpf i na tej podstawie korygowania poziomu prognozowanych
wydatkow biez(Jcych i maj(Jtkowych, jak rowniez monitorowania kwoty
dlugu i jego splat w poszczegolnych latach, w celu zachowania
ograniczen wynikaj(Jcych z art. 243 ustawy ofp.

___ Ylanowane zadfuzenie Miasta na koniec Pos~g9lnych lat b~dzie wynosifo:
2014 - 28.458.993,97 Zf, co b~dzie stanowifo 51,77 % planowanych dochodow, 2015
- 27.558.993,97 Zf - 50,11 % prognozowanych dochodow, 2016 - 26.958.993,97 Zf-
49,47 %, 2017 - 25.408.993,97 Zf - 46,62 %, 2018 - 22.958.993,97 Zf - 42,13 %,
2019 - 21.508.993,97 Zf - 39,47 %, 2020 - 20.008.993,97 Zf - 36,71 %, cafkowita
spfata zadfuzenia wedfug opiniowanego projektu wpf, powinna nastqpic 20~0 roku.

7. Bur,mistrz Miasta opracowujqC projekt uchwafy kierowaf si~ przepisem art. 226 ust. 1
ustawy ofp, ktory stanowi, ze wpf powinna bye realistyczna.
Dokonane wyzej przez Skfad Orzekajqcy ustalenia pozwolify wyrazic opini~ jak w

sentencji niniejszej uchwafy.

Stosownie do art. 230 ust. 3 ustawy ofp w zwiqzku z art. 246 ust. 2 ww. ustawy,
niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostk~ samorzqdu terytorialnego w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0
dost~pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy 0

regionalnych izbach obrachunkowych, przysfuguje odwofanie do pefnego skfadu Kolegium.


