
Uchwala NrIII/17/2014
Sktadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi

z dnia 10 stycznia 2014 roku
w sprawie opinii dotyczqcej mozliwosci sfinansowania deficytu

budzetowego Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku 0 regionalnych
izbach obrachunkowych (t.j. Oz. U. z 2012r., poz. 1113, z 2013r., poz. 1646) oraz art.
246 ust. 1 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. Jozefa Lucyna\Michejda - cztonek

Opiniuje pozytywnie mozliwosc sfinansowania planowanego w projekcie uchwaty
budzetowej deficytu budzetu MiastcrRawaMazowiecka w 2014 roku.

Formutujqc niniejszq opini~ Sktad Orzekajqcy wZiqt pod uwag~ dane wynikajqce
z projektu budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok oraz z wieloletniej prognozy
finansowej.

Na podstawie okreslonych w projekcie budzetu wielkosci dochod6w i wydatkow
ustalono, ze deficyt budzetu okreslony zostat zgodnie z dyspozycjq art. 217 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych, jako roznica mi~dzy
dochodami ogotem a wydatkami ogotem budzetu w wysokosci 6.400.000 zt,
jednostka zamierza pokryc go planowanymi do zaciqgni~cia przychodami z tytutu
kredyt6w i pozyczek.
Gmina planuje pokryc wydatki biezqce dochodami biezqcymi, zaktadajqc przy tym
nadwyzk~ operacyjnq w wysokosci 1.894.000 zt, co wypetnia dyspozycj~ art. 242
ustawy 0 finansach publicznych.
Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt. 6 ustawy 0 finansach publicznych ustalony jest w
projekcie uchwaty budzetowej limit zobowiqzan na finansowanie przejsciowego
deficytu w wysokosci 1.600.000 zt, na finansowanie planowanego deficytu w
wysokosci 8.900.000 zt oraz na sptat~ wczesniej zaciqgni~tych zobowiqzan w
wysokosci 2.500.000 zt

Przepisy ustawy 0 finansach publicznych ktore b~dq obowiqzywac od 1 stycznia
2014 roku stanowiq, iz dla kazdej jednostki samorzqdu terytorialnego obliczany
bEidzie na podstawie art. 243 ustawy ofp, indywidualny dopuszczalny wskaznik
obciqzenia budzetu z tytutu sptat zadtuzenia. Analiza spetnienia wskainika sptat
zadtuzenia przez Miasto Rawa Mazowiecka zostata przedstawiona w opinii 0 projekcie
wieloletniej prognozy finansowej.
Z uwagi na powyzsze Sktad Orzekajqcy postanowH wydac opiniEi jak w sentencji
niniejszej uchwaty.



Stosownie do art. 246 ust. 2 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 (Oz. 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.


