
Skfadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi
z dnia 2 marca 2015 roku

w sprawie opinii 0 mozliwosci sfinansowania planowanego deficytu budzetowego w 2015 roku
oraz 0 prawidfowosci planowanej kwoty dfugu przez Miasto Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku 0
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r., poz. 1113 ze zm.) w zwiqzku z 230 ust. 4
oraz art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publiq:nych (Dz. U. z
2013r., poz. 885 ze zm.) Skfad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi:
1. Bogusfaw Wen us - przewodniczqcy
2. Agnieszka Kamyczek Maszewska - czfonek
3. Lucyna Jozefa Michejda - czfonek

uchwala, co nast~puje:

§ 1. Opiniuje si~ pozytywnie mozliwosc sfinansowania planowanego w uchwale budzetowej na
2015 rok deficytu budzetu.

§ 2. Opiniuje si~ pozytywnie planowanq kwot~ dfugu wynikajqcq z uchwalonej wieloletniej
prognozy finansowej oraz uchwafy budzetowej na 2015 rok, z uwaga zawartq w
uzasadnieniu.

Formufujqc niniejszq opini~ Skfad Orzekajqcy rozpatrzyf Uchwaf~ Nr IV/10/15 Rady Miasta
Rawa Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budzetu na 2015 rok i
Uchwaf~ Nr IV/11/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej (zwana dalej: wpf), majqc na wzgl~dzie zapewnienie przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (dalej: ustawy ofp) dotyczqcych
uchwalania i wykonania budzetow w latach nast~pnych.

Na podstawie analizy uchwafy w sprawie uchwalenia budzetu na 2015 rok ustalono, co
nast~puje:

- planowane dochody ogofem wynoszq - 59.565.100,00 zf,
- planowane wydatki ogofem - 60.805.300,00 zf,
- deficyt - 1.240.200,00 zL

Badany deficyt zaplanowany zostaf zgodnie z dyspozycjq art. 217 ust. 1 ustawy ofp, jako rMnica
mi~dzy dochodami ogofem a wydatkami ogofem budzetu. Jednostka zaplanowafa jego pokrycie
przychodami pochodzqcymi z planowanych do zaciqgni~cia kredytow. Zgodnie z art. 212 ust. 1
pkt 6 ustawy ofp ustalone zostafy w § 8 uchwafy budzetowej limity zobowiqzan z tytufu
zaciqganych kredytow i pozyczek oraz emitowanych papierow wartosciowych, z przeznaczeniem:
na pokrycie planowanego deficytu w wysokosci 1.600.000 zf, na spfat~ wczesniej zaciqgni~tych
kredytow i pozyczek w wysokosci 2.300.000 zf oraz na pokrycie wyst~pujqcego w ciqgu roku
przejsciowego deficytu budzetu w wysokosci 1.600.000zL

Ad. § 2

Wpf zostafa opracowana na lata 2015-2018, prognoza kwoty dfugu na lata 2015-2029, tj. okres
na ktory zaciqgni~to oraz planuje si~ zaciqgnqc zobowiqzania - zgodnie z art. 227 ustawy ofp.
Wartosci przyj~te w uchwale w sprawie wpf dla roku 2015, Sq zgodne z wartosciami przyj~tymi w



uchwale budzetowej na rok 2015, w tym w szczegolnosci w zakresie wyniku budzetu i
zwiqzanych z nim kwot przychodow i rozchodow oraz dfugu jednostki, co wypefnia zasad~
okreslonq wart. 229 ustawy ofp. Miasto Rawa Mazowiecka prognozuje w latach 2015-2029
osiqgni~cie nadwyzki operacyjnej budzetu, co jest zgodne z art. 242 ustawy ofp.

Przepisy ustawy ofp ktore weszfy w zycie od 1 stycznia 2014 roku stanowiq, iz dla kazdej
jednostki samorzqdu terytoriainego obowiqzywac b~dzie na podstawie art. 243 ustawy ofp,
indywidualny dopuszczalny wskaznik obciqzenia budzetu z tytufu spfat zadfuzenia, 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 ogofem budzetu. Ten indywidualny dopuszczalny
wskaznik obciqzenia budzetu z tytufu spfat zadfuzenia zalezny jest od wykonania nadwyzek
operacyjnych w latach wczesniejszych, tj. nadwyzki dochodow biezacych na wydatkami
biezacymi oraz osiagnietych dochodow ze sprzedazy majatku - wielkosci te determinuja
wysokosc wskaznikow jednorocznych, ktore stanowia p~dstawe do ustalenia analizowanego
wskaznika.
Wskainik jednoroczny w 2012 roku wyniosl 6,47 0/0, w 2013 - 4,81 %, plan na koniec
III kwartalu 2014 - 4,84 0/0, jednostka poczClwszy od 2015 roku prognozuje, ze
wskainik ten b~dzie wynosil ponad 10 %. W ocenie Skladu OrzekajClcego mozliwosc
taka istnieje, pod warunkiem pelnej realizacji przyj~tych w wpf zalozen odnosnie
prognozowanych dochodow i wydatkow, tym samym osiClgni~cia prognozowanego
poziomu wskainikow jednorocznych.

W uchwalonej wpf relacja spfat zadfuzenia w stosunku do dopuszczalnego poziomu spfat
przedstawia si~ nast~pujqCo: w 2015 roku 4,84 % % do 5,37 %, w 2016 - 4,79 % do 6,65 %, w
2017 - 5,40 % do 8,98 %, w 2018 - 6,41 % do 11,15 %. W nast~pnych latach obj~tych
prognozq kwoty dfugu prognozowane spfaty zadfuzenia Sq nizsze od prognozowanego
dopuszczalnego wskaznika spfat 0 kilka punktow procentowych.

Planowane przez Miasto Rawa Mazowiecka na koniec 2015 roku zadfuzenie wynosic b~dzie
29.714.266,16 zf, co b~dzie stanowHo 49,89 % planowanych dochodow, zgodnie z uchwalonym
wpf zostanie spfacone w 2029 roku. Odnotowac rowniez nalezy, ze jednostka posiada jeszcze
zobowiqzania z tytufu udzielonych por~czen, ktore zobowiqzana jest zabezpieczac do konca 2038
roku. Z przyj~tych w wpf zafozen w zakresie spfat zadfuzenia wynika, ze: w 2015 roku rozchody,
zostanq spfacone z planowanych do zaciqgni~cia nowych zobowiqzan, w latach 2016-2029 w
cafosci zostanq pokryte nadwyzkq budzetowq.

Dokonane przez Skfad Orzekajqcy ustalenia pozwolify wyrazic opini~ jak w sentencji niniejszej
uchwafy.

Stosownie do art. 230 ust. 4 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 roku 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.


