Skfadu OrzekajClcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi
z dnia 17 lutego 2014 roku
w sprawie opinii 0 mozliwosci sfinansowania planowanego deficytu budzetowego w 2014 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
(Oz. U. z 2012r., poz. 1113, z 2013r., poz. 1646) w
zwiClZku z 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach
publicznych (Oz. U. z 2013r., poz. 885, 938 i 1646) Skfad OrzekajClcy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w t.odzi:
1.Bogusfaw Wen us - przewodniczClcy
2. Agnieszka Kamyczek Maszewska - czfonek
3. Lucyna Jozefa Michejda - czfonek

uchwala, co nast~puje:
§ 1. Opiniuje si~ pozytywnie
2014 rok deficytu budzetu.

mozliwosc

sfinansowania

planowanego

w uchwale budzetowej

na

§ 2. Opiniuje si~ pozytywnie planowanCl kwot~ dfugu wynikajClcCl z uchwalonej wieloletniej
prognozy finansowej oraz uchwafy budzetowej na 2014 rok, z uwaga zawartCl w uzasadnieniu.

FormufujClc nlnleJszCl 0Plnl~ Skfad OrzekajClcy rozpatrzyf Uchwaf~ Nr XXXIVj250j14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budzetu na
2014 rok i Uchwaf~ Nr XXXIVj251j14
z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy Finansowej
(zwana dalej: wpf), majClc na wzgl~dzie zapewnienie
przestrzegania przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (dalej:
ustawy ofp) dotyczClcych uchwalania i wykonania budzetow w latach nast~pnych.

Ad. § 1
Na podstawie analizy uchwafy w sprawie uchwalenia-budzetu
na 2014 rok ustalono, co
nast~puje:
- planowane dochody ogofem wynoszCl - 54.976.405,00
zf,
- planowane wydatki ogofem - 65.703.405,00
zf,
- deficyt - 10.727.000,00
zt
Badany deficyt zaplanowany zostaf zgodnie z dyspozycjCl art. 217 ust. 1 ustawy ofp, jako
r6Znica mi~dzy dochodami ogofem a wydatkami ogofem budzetu. Jednostka zaplanowafa jego
pokrycie przychodami
pochodzClcymi z planowanych
do zaciClgni~cia kredytow i pozyczek.
Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy ofp ustalone zostafy w § 8 uchwafy budzetowej limity
zobowiClzan z tytufu
zaciClganych kredytow
i pozyczek
oraz emitowanych
papierow
wartosciowych,
z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokosci 13.950.000
zf, na spfat~ wczesniej zaciClgni~tych kredytow i pozyczek w wysokosci 2.340.000 zf oraz na
pokrycie
wyst~pujClcego
w ciClgu roku
przejsciowego
deficytu
budzetu
w wysokosci
1.600.000zt
Planowane przez Miasto Rawa Mazowiecka na koniec 2014 roku zadfuzenie wynosic
b~dzie 32.785.993,97
zf, co b~dzie stanowHo 59,64 % planowanych
dochodow, zgodnie z
uchwalonym wpf zostanie spfacone w 2030 roku. Odnotowac rowniez nalezy, ze jednostka
posiada jeszcze zobowiClzania z tytufu udzielonych por~czen, ktore obowiClzujCl do 2038 roku.
Z przyj~tych w wpf zafozen w zakresie spfat zadfuzenia wynika, ze: w 2014 roku rozchody,
zostanCl spfacone z planowanych do zaciClgni~cia nowych zobowiClzan - przychodow, w latach

2015-2025 rozchody w cz~sci zostanq pokryte z przychodow i w cz~sci z nadwyzki
i w latach 2026-2030 w cafosci zostanq pokryte nadwyzkq budzetowq.

budzetowej

Wpf zostafa opracowana na lata 2014-2017,
prognoza kwoty dfugu na lata 2014-2030,
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 2014, Sq zgodne z
wartosciami przyj~tymi w uchwale budzetowej na rok 2014, 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.
Z analizy przyj~tych w wpf kwot dochodow biezqcych i wydatkow biezqcych w latach 20142030, jednostka
wykazuje
dla kazdego roku obj~tego
prognozq
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 terytorialnego
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.
Planowana przez Miasto Rawa Mazowiecka fqczna kwota spfat zobowiqzan przypadajqca
w kazdym roku obj~tyhl prognOZq kwoty dfugu z tytufow okreslonych w art. 243 ustawy ofp,
tj. z tytufu rat kredytow i pozyczek, potencjalnych kwot wynikajqcychz
udzielonych por~czen i
gwarancji wraz z naleznymi od tych zobowiqzan odsetkami,
do planowanych
dochodow
ogofem nie przekracza w zadnym roku ustalonego
na podstawie
art. 243 ustawy ofp
dopuszczalnego
wskaznika
spfat. W poszczegolnych
latach obj~tych
wpf dopuszczalny
wskaznik spfat w stosunku do prognozowanych spfat przedstawia si~ nast~pujqCo:
- w 2014 roku 7,89 % do 5,39 %,
- w 2015 - 7,67 % do 6,48 %,
- w 2016 - 8,60 % do 6,73 %,
- w 2017 - 8,65 % do 6,82 %,
- w 2018 - 8,72 % do 8,29 0/0,
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- w 2030 - 7,83 % do 6,09 %.
Powyzsze wysokosci wskaznikow
wynikajq z przyj~tych
w wpf zafozen w odniesieniu
do
prognozowanych
wielkosci budzetu w latach 2014-2030,
w szczegolnosci
prognozowania
pOCZqwszy od 2015 roku: nie zmienionych
(stafa wysokosc) kwot dochodow i wydatkow
biezqcych, nadwyzka budzetowa w tym okresie przeznaczana jest na spfat~ cz~sci wczesniej
zaciqgni~tych zobowiqzan, ponadto w celu spfaty pozostafej wysokosci wczesniej zaciqgni~tych
zobowiqzan jednostka
b~dzie musiafa w latach 2014-2025
zaciqgac przychody zwrotne kredyty.

W opinii Skladu Orzekajqcego
Nr 111/18/2014 zdnia
10 stycznia 2014 roku w
sprawie wpf wskazano na zagrozenie nie spelnienia reguly wynikajqcej z art. 243 ustawy ofp
w okresie 2018-2024, gdzie zapas pomi~dzy indywidualnym
dopuszczalnym
wskaznikiem
obciqzenia budzetu z tytulu splat zadluzenia a prognozowanq wysokosciq splat zadluzenia
wynosil tylko od 0,14 % do 0,86 %. Natomiast w niniejszej opinii podniesc nalezy, iz
zagrozenie nie spelnienia regulacji z art. 243 ustawy ofp wydluzylo si~ na lata 2018-2029, a
zapas pomi~dzy wskaznikami
zmniejszyl si~ i wynosi od 0,07 % do 0A3 %. Powyzsze
spowodowane
jest
zwi~kszeniem
wysokosci
planowanych
wydatk6w
majqtkowych
w
uchwalonym budzecie na 2014 rok do kwoty 15.314.000 zl, w projekcie budzetu byla to kwota
10.987.000 zl, w konsekwencji zWi~kszeniem planowanego deficytu z 6.400.000 zl do kwoty
10.727.000 zl, zwi~kszenie planowanych przychod6w z kwoty 8.200.000 zl do 12.527.000 zl,
co spowodowalo zwi~kszenie kwoty dlugu z planowanej 28.458.993,97 zl, do uchwalonej w
wysokosci 32.785.993,97 zl.
Powyzej opisany niewielki zapas pomi~dzy tymi wskainikami
w tak odleglym
czasowo okresie (lata 2018-2029), wskazuje rowniez w ocenie Skladu Orzekajqcego
na niepokojacy fakt ograniczenia
mozliwosci prognozowania
dodatkowych
splat
zadluzenia . w tym okresie,
co bedzie skutkowalo
ograniczeniem
mozliwosci
zaciagania nowych (poza juz prognozowanymj) zobowiazan w przyszlosci.
Podsumowujqc Sklad Orzekajqcy
b~dq wymagaly od jednostki:

wskazuje,

ze przyj~te

w wpf zalozenia

finansowe

•

Konsekwentnych
dzialan w celu realizacji planowanego
poziomu dochodow
biezqcych
i majqtkowych,
dyscypliny
w
ponoszeniu
wydatkow
w celu
wypracowania prognozowanej w przyszlych budzetach nadwyzki operacyjnej.

•

Biezqcego monitorowania realizacji budzetu jednostki, jego wplywu na wpf i na
tej podstawie korygowania
poziomu prognozowanych
wydatkowbiezqcych
i
majqtkowych,
jak
rowniezmonitorowania
kwoty
dlugu
i jego
splat w
poszczegolnych latach, w celu zachowania ograniczen wynikajqcych z art. 243
ustawy ofp.

Dokonane przez Sklad Orzekajqcy
uchwaly.

ustalenia pozwolHy wyrazic opini~ jak w sentencji

niniejszej

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 jejotrzymania 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
regionalnych izbach obrachunkowych, przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium.
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