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

w sprawie opinii dotyczqcej mozliwosci sfinansowania uchwalonego na 2011 rok
deficytu budzetowego Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku a regionalnych
izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 55, paz. 577 ze zm.) w
zwiqzku z art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku a finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, paz. 1240 ze zm.) Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
todzi:

1. Agnieszka Kamyczek - Maszewska - przewodniczqca
2. J6zefa Lucyna Michejda - czlonek
3. Boguslaw Wenus - czlonek

Opiniuje si~ pozytywnie mozliwosc sfinansowania planowanego w uchwale
budzetowej na 2011 rok deficytu budzetu Miasta Rawa Mazowiecka

Formulujqc niniejszq opini~ Sklad Orzekajqcy wziql przede wszystkim pod uwag~
dane wynikajqce z budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2011 rok uchwalonego
Uchwalq Nr IV/24/11 Rady Miejskiej Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 roku.
Na podstawie przedmiotowej uchwaly ustalono, ze:

- planowane dochody og6lem wynoSZq- 53.059.000 zl,
- planowane wydatki og6lem - 68.111.000 zl,
- deficyt - 15.052.000 il,

Badany deficyt zaplanowany zostal zgodnie z dyspozycjq art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku a finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, paz. 1240 ze zm.), jako
r6znica mi~dzy dochodami og6lem a wydatkami og6lem budzetu. Miasto zaplanowalo
jego pokrycie przychodami pochodzqcymi z planowanych do zaciqgni~cia kredyt6w.

Jednostka planuje pokryc wydatki biezqce dochodami biezqcymi, zakladajqc przy
tym nadwyzk~ operacyjnq w wysokosci 241.400 zl, co jest zgodne z art. 242 ust. 1
ustawyo finansach publicznych.

Planowane do zaciqgni~cia w 2011 roku kredyty i pozyczki uj~te w przychodach
budzetu w wysokosci 16.388.000 zl, przeznaczone b~dq na pokrycie deficytu w
zaplanowanej wysokosci 15.052.000 zl oraz na splat~ wczesniej zaciqgni~tych
zobowiqzan z tytulu pozyczek i kredyt6w w wysokosci 1.336.000 zl.

Sklad Orzekajqcy uznal, ze zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy a finansach
publicznych, ustalone zostaly w § 8 uchwaly budzetowej limity zobowiqzan z tytulu
planowanych do zaciqgni~cia kredyt6w i pozyczek na finansowanie planowanego
deficytu, na splat~ wczesniej zaciqgni~tych zobowiqzan z tytulu kredyt6w i pozyczek
oraz na pokrycie wyst~pujClcego w ciqgu roku przejsciowego deficytu.

Ponadto uwzgl~dniajqc, ze planowane w 2011 roku przychody z tytulu kredyt6w i
pozyczek majq wplyw na wysokosc dlugu publicznego Miasta, Sklad Orzekajqcy
stwierdzil, ze dlug na kOItiec 2011 roku wynosic b~dzie 23.571.535 zl i hIe b~dzle



przekraczac ustawowo okreslonego wskaznika, 0 kt6rym mowa wart. 170 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych w zwiqzku z art. 121 ust. 8 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzajqce ustaw~ 0 finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241). Relacja dfUgU do dochod6w og6fem budzetu ksztahowac si~
b~dzie na poziomie 44,40 % planowanych dochod6w og6fem.

Z uwagi na powyzsze ustalenia Skfad Orzekajqcy postanowif wydac opini~ jak w
sentencji niniejszej uchwafy.

Stosownie do art. 246 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach
publicznych 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.
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