
UCHWAtA NR III/18S/2011

Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi
z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie opinii

o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku 0 regionalnych
izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwiqzku z
art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.) Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi:
1. Agnieszka Kamyczek Ma.szewska - przewodniczqca
2. J6zefa Lucyna Michejda - czlonek
3. Boguslaw Wenus - czlonek

Opiniuje pozytywnie planowanq kwot~ dlugu Miasta Rawa Mazowiecka wynikajqcq z
uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2040 oraz uchwaly budzetowej
na 2011 rok, z uwagq zawartq w uzasadnieniu.

Formulujqc niniejszq opini~ Sklad Orzekajqcy rozpatrzyl Uchwal~ Nr IV/23/11 Rady
Miejskiej Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2011-2040, w tym
prognoz~ kwoty dlugu oraz zalqczony do uchwaly wykaz przedsit:wzi~c, majqc na
wzgl~dzie zapewnienie przestrzegania przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0
finansach publicznych (dalej: ustawy ofp) dotyczqcych uchwalania i wykonania budzet6w w
latach nast~pnych, na kt6re zaciqgni~to i planuje si~ zaciqgnqc zobowiqzania.
Opiniujqc prawidlowosc kwoty dlugu Sklad Orzekajqcy wziql przede wszystkim pod uwag~
dane wynikajqce z zalqcznika nr 2 do powyzszej uchwaly stanowiqcego prognoz~ kwoty
dlugu Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2011-2040 oraz dane wynikajqce Z Uchwaly Nr
IV/24/11Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2011 foku w sprawie uchwalenia budzetu
Miasta na 2011 rok.

Na podstawie przedlozonej uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz
uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu Sklad Orzekajqcy stwierdzil, co nast~puje:

1. Wieloletnia prognoza finansowa oraz prognoza kwoty dlugu zostaly opracowane na
lata 2011-2040, tj. na okres udzielenia por~czen przez jednostk~.

2. Wartosci przyj~te w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla roku
2011 Sq zgodne z wartosciami przyj~tymi w uchwale budzetowej na rok 2011, w tym
w szczeg61nosci w zakresie wyniku budzetu i zwiqzanych z nim kwot przychod6w i
rozchod6w oraz dlugu Miasta, co wypelnia zasad~ okreslonq wart. 229 ustawy ofp.

3. Z analizy przyj~tych ww. uchwalach kwot dochod6w biezqcych i wydatk6w
biezqcych w latach 2011-2040, Miasto wykazuje dla kazdego roku obj~tego prognozq
osiqgni~cie nadwyzki operacyjnej budzetu, co jest zgodne z art. 242 ustawy ofp.

4. Przyj~ty w uchwale budzetowej dlug na koniec 2011 roku b~dzie wynosil
23.571.535 zl. Poziom dlugu oraz jego splata w latach 2011-2013, do kt6rych majq



zastosowanie przepisy art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0

finansach publicznych w zwiqzku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
przepisy wprowadzajqce ustaw~ 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)
zostal zachowany. Relacja kwoty dlugu do prognozowanych dochod6w budzetu nie
przekracza dopuszczalnego progu 60 % dochod6w og6lem. Najwyzszy wskainik
dlugu przypada na rok 2012 i wynosi 45,60 % dochod6w og6lem budzetu. Wskainik
splaty rat kredyt6w i pozyczek wraz z odsetkami, potencjalnych splat kwot
wynikajqcych z udzielonych przez Miasto por~czefJ., nie przekracza 15 %
prognozowanych w tych latach dochod6w og6lem budzetu i wynosie b~dzie
odpowiednio 6,30 %, 6,80 % i 7,70 %.

5. POCZqwszy od roku 2014 dopuszczalny poziom splat zadluzenia Miasta Rawa
Mazowiecka, kt6rego wyznacznikiem zgodnie z art. 243 ustawy ofp jest srednia
arytmetyczna z obliczonych z ostatnich trzech lat relacji dochod6w biezqcych
powi~kszonych 0 dochody ze sprzedazy majqtku oraz pomniejszonych 0 wydatki
biezqce do dochod6w og6lem budzetu, zostal okreslony poprawnie dla kazdego roku
obj~tego prognozq.
tqczna kwota splat przypadajqca w kazdym roku obj~tym wieloletniq prognozq
finansowq z tytul6w okreslonych wart. 243 ustawy ofp, tj. z tytulu rat kredyt6w i
pozyczek wraz z naleznymi od nich odsetkami, potencjalnych splat kwot
wynikajqcych z udzielonych przez Miasto por~czefJ., do planowanych dochod6w
og6lem, nie przekracza w zadnym roku ustalonego na podstawie art. 243 ustawy ofp
poziomu splat. Wskazac jednak nalezy, iz jednostka zaplanowala w 2016 i 2017
roku wysokosci splaty zobowillzan, ktore niebezpiecznie zblizll si~ do wartosci
granicznej, tj. w 2016 roku dopuszczalny wskaznik splaty wynosi 0,0637,
jednostka zaplanowala splaty w wysokosci 0,0632, zapas ten wynosi tylko
0,0005, czyli 0,05 % dochodow. W 2017 roku dopuszczalny wskaznik 0,0581,
zaplanowano 0,0564, zapas wynosi tylko 0,0017, czyli 0,17 % dochodow.

6. Zalqczone do wieloletniej prognozy finansowej objasnienia uzasadniajq przyj~te w
niej wartosci oraz wskazujq, ze Burmistrz Miasta opracowujqC projekt uchwaly
kierowal si~ przepisem art. 226 ust. 1 ustawy ofp,kt6ry stanowi, ze wieloletnia
prognoza finansowa powinna bye realistyczna.

Dokonane przez Sklad Orzekajqcy ustalenia pozwolily wyrazie opini~ jak w sentencji
niniejszej uchwaly.
Stosownie do art. 230 ust. 3 w zwiqzku z art. 246 ust. 2 ustawy ofp 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, przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium.
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