
UCHWALA NR V/36/11

RADY MIAST A RAWA MAZOWIECKA
z dnia 23 lutego 2011r.

zmieniaj~ca uchwal~ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa
Mazowiecka na lata 2011-2040

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96,
poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.l020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.I726) w zwi'lzku z art.
121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzaj'lce ustaw~ 0

finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 roku Nr 96, poz.620,
Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.l078, Nr 226, poz.1475 i Nr 238, poz.1578) oraz art.
18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458
i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i poz.146 Nr 40, poz.230
i Nr 106 poz.675), Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co nast~puje:

§ 1 . W uchwale Nr IV/23/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka
na lata 2011-2040 wprowadza si~ nast~puj'lce zmiany:

II po § 3 dodaje si~ § 3a w brzmieniu:
" § 3 a . Objasnienia przyj~tych wartosci do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa
Mazowiecka, 0 kt6rej mowa w § 1 okresla za1'l.cznikNr 4 do uchwaly ."

21 po zal'lczniku Nr 3 dodaje si~ zal'lcznik Nr 4 w brzmieniu stanowi'lcym zal'lcznik do
niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia, z moc£t.obowi£t.zuj£t.c£t.od dnia 1 stycznia

2011 roku.



Zal~cznik do uchwaly Nr V/36/11
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 23 lutego 2011 r.

Objasnienia przyj~tych wartosci do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa
Mazowiecka na lata 2011-2040.

1.Objasnienia do prognozy dochod6w.
W zakresie prognozowanych dochod6w z podatk6w lokalnych przyj~to wzrost wplyw6w
podatkowych w zwiqzku z prognozowanct waloryzacjct stawek podatkowych w uchwalach
podatkowych obowictzujctcych w latach nast~pnych ( srednio 0 do 3 % rocznie), ponadto przyj~to
w latach 2012-2016 wzrost wplyw6w podatkowych w {:wictzkuz realizowanymi na terenie
naszego miasta inwestycjami, kt6re b~dctskutkowaly wzrostem wplyw6w podatkowych z tytulu
oddania do uzytku nowych powierzchni budynk6w i wartosci budowli zaj~tych na prowadzenie
dzialalnosci gospodarczej. Szacunku dochod6w dokonano w oparciu 0 opracowany w Wydziale
Finans6w i Analiz wykaz prowadzonych i planowanych inwestycji na terenie miasta.
Przyj~to srednioroczny wzrost dochod6w z tytulu podatku od nieruchomosci od 300-500 tys.
roczme.

W prognozie dochod6w biezctcych budzetu Miasta przyj~to planowane wplywy z tytulu dotacji
celowych z budzetu pailstwa i innych dotacji celowych na poziomie uzyskanych wplyw6w z lat
poprzednich, dochody z tytulu dotacji celowych nie majct tendencji wzrostowej.

W zakresie srodk6w unijnych przyj~to do prognozy dochody w kwotachjakie wynikajct
dla miasta z zawartych um6w z Urz~dem Marszalkowskim w Lodzi.

W zakresie prognozowanych wplyw6w z tytulu subwencji oswiatowej przyj~to wielkosc
wplyw6w w oparciu 0 przygotowanct przez Wydzial Oswiaty prognozowanct liczby uczni6w w
szkolach podstawowych i gimnazjach.

W zakresie prognozowanych dochod6w z udzialu w podatku PIT przyj~to w prognozie wzrost
srednioroczne wplyw6w z tego podatku na poziomie 1 mln rocznie. Przy szacowaniu
wplyw6w z tego podatku uwzgl~dniono coroczny wzrost wskainika procentowego udzialu
gmin we wplywach z tego podatku oraz prognozowany wzrost wplyw6w z tytulu tego podatku
okreslony w Wieloletnim Planie Finansowym Pailstwa na lata 2011-2013.

W zakresie dochod6w biezctcych wprowadzono do planu dochod6w biezctcych od 2012 roku
prognozowane dochody w wysokosci 1.440.000 zl. rocznie z tytulu zakoilczenia i przej~cia do
eksploatacji przez Urzctd Miasta krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem.
Prognozowane dochody przyj~to w oparciu 0 przygotowanctna zlecenie miasta przez firm~
zewn~trznct analiz~ organizacyjno-prawnct realizacji i eksploatacji krytej plywalni w Rawie
Mazowieckiej.

W zakresie dochod6w majcttkowych ze sprzedazy mienia komunalnego przyj~to prognozowane
dochody w oparciu 0 sporzctdzony wykaz nieruchomosci komunalnych stanowictcych ofert~
miasta, z okresleniem wartosci cenowej tych nieruchomosci.



W zakresie pozostalych dochod6w maj'l.tkowych przyj~to do prognozy planowane wplywy w
oparciu 0 obowi'l.zuj'l.ce aktualnie i w latach nast~pnych porozumienia zawarte przez miasto z
innymi podmiotami, z kt6rych wynikaj'l. okreslone dochody dla budzetu Miasta.

II. Objasnienia do prognozy wydatk6w.
W zakresie wydatk6w biez'l.cych przyj~to prognozowane wydatki na poziomie roku 2011 przy
uwzgl~dnieniu niewysokiego ok. 2 % wzrostu w zakresie wydatk6w rzeczowych podyktowanego
inflacj'l.. Wydatki na wynagrodzenia - zaklada si~ ograniczone tempo wzrostu tej grupy wydatk6w
w celu ograniczenia wzrostu deficytu budzetu.

W zakresie wydatk6w biez'l.cych realizowanych przy udziale srodk6w unijnych przyj~to poziom
wydatk6w zgodny z umowami podpisanymi pomi~dzy beneficjentami i Urz~dem Marszalkowskim
w Lodzi, w latach i kwotach wynikaj'l.cych z zawartych um6w.

W zakresie pozostalych wydatk6w biez'l.cych wprowadzono ad 2012 roku do budzetu wydatki
w kwocie 1.670.000 z1.jakie prognozuje si~ uzyskac w zwi'l.zku z oddaniem do eksploatacji
krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem. Prognozowan'l. wielkosc wydatk6w przyj~to
w oparciu a przygotowan'l. na zlecenie miasta przez firm~ zewn~trzn'l. analiz~ organizacyjno-
prawn'l.realizacji i eksploatacji krytej plywalni w Rawie Mazowieckiej. Planuje si~, ze obslug~
plywalni b~dzie prowadzic wyodr~bniona w strukturze Urz~du Miasta kom6rka organizacyjna.

W zakresie wydatk6w na por~czenia zabezpieczono srodki w zwi'l.zku z por~czeniem przez
miasto pozyczki w Wojew6dzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi
dla Sp6lki RAWIK Rawskie Wodocictgi i Kanalizacja, pozyczki na finansowanie prowadzonej
przez sp6lk~ inwestycji w zakresie uporz'l.dkowania gospodarki wodno- sciekowej realizowanej
przy udziale srodk6w z Unii Europejskiej tj. funduszu sp6jnosci. Por~czenie obejmuje lata
2013-2028.

Na wydatki maj'l.tkowe - inwestycyjne przeznacza si~ w prognozie od 2012 roku i w latach
nast~pnych srodki na poziomie srednio 3 miliony zlotych. Kwota ta pozwoli na realizacj~ szeregu
zadan inwestycyjnych wymagaj'l.cych nizszych naklad6w finansowych. W roku 2011 planuje si~
zakonczyc budow~ duzych inwestycji, a duzym nakladzie finansowym tj. kryt'l. plywalni~ wraz ze
sztucznym lodowiskiem, budow~ ronda na skrzyzowaniu ul. Tomaszowskiej i Katowickiej.
Podj~cie w latach nast~pnych kolejnych nowych inwestycji 0 duzym nakladzie finansowym b~dzie
mozliwe pod warunkiem pozyskania zewn~trznych :h6del finansowani koszt6w inwestycji
( dotacji z budzetu panstwa, dotacji z UE, srodk6w ad partner6w i inne).


