UCHWAŁA NR XXIV.156.20
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA
z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka
na lata 2020 – 2027
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 3 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Gminy Rawa
Mazowiecka uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII.104.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2020 – 2027 wprowadza się następujące
zmiany:
1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rawa Mazowiecka wraz z prognozą kwoty długu Gminy Rawa
Mazowiecka na lata 2020 – 2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka wraz z prognozą
kwoty długu Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2020 – 2027 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem
nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Klimek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV.156.20
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 września 2020 r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka
na lata 2020-2027
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z dostosowaniem WPF do
danych zawartych w uchwałach Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie oraz Zarządzeniach Wójta
Gminy w sprawie zmian w budżecie związanych ze zmianami w planie dochodów i wydatków.
W wyniku powyższych zmian dochody ogółem zwiększyły się i wynoszą 46 872 252,78 zł w tym:
−

dochody bieżące - 44 787 049,61 zł;

−

dochody majątkowe - 2 085 203,17 zł.

Wydatki ogółem po dokonanych zmianach zmniejszają się i wynoszą 51 838 013,75 zł w tym:
−

wydatki bieżące - 44 087 713,75 zł;

−

wydatki majątkowe - 7 750 300,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu
Wysokość przychodów i rozchodów budżetu na lata 2020 do 2027 wynika z już zaciągniętych
kredytów oraz przewidzianych do zaciągnięcia w 2020 roku.
Przychody (kolumna 4)
W 2020 roku zaplanowane przychody zmniejszyły się o 2 652 194,37 zł i wynoszą 5 556 260,97 zł.
Na przychody składają się:
−

planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 roku w wysokości 2 278 023,39 zł (zmniejszył się
o kwotę 2 652 194,37 zł);

−

wolne środki w wysokości 3 278 237,58 zł.

W kolejnych latach nie planowano do zaciągnięcia kolejnych kredytów.
Rozchody (kolumna 5)
Rozchodami w 2020 roku będą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości
590 500,00 zł. Wielkość spłat zaciągniętych kredytów ustalono na podstawie harmonogramów spłat
określonych w zawartych przez Gminę umowach kredytowych.
Zgodnie z WPF ostatnie zobowiązania mają być spłacone w 2027 roku. Spłata kredytu planowanego
do zaciągnięcia w 2020 roku, została zaplanowana do spłaty w latach 2022 do 2027.
Wynik budżetu (kolumna 3)
W 2020 roku wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 2 652 194,37 zł i zamyka się deficytem
w wysokości 4 965 760,97 zł, natomiast lata 2021– 2027 zamykają się nadwyżką budżetową.
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Kwota długu (kolumna 6)
Stan zadłużenia Gminy na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił 6 617 716,80 zł, biorąc pod uwagę
planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 roku, Gmina prognozowała zadłużenie na poziomie
10 957 434,56 zł. Po zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, zmniejszono
zaplanowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 2 652 194,37 zł do kwoty 2 278 023,39 zł. W związku
z powyższym zmniejszeniu uległ również prognozowany stan zadłużenia o kwotę 2 652 194,37 zł
i wynosi obecnie 8 305 240,19 zł.
Relacja z art.242 ustawy (kolumny 7.1, 7.2)
Prognozowane wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2020-2027 wskazują, że
dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. Tym samym spełnione są kryteria z art. 242
ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż
planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
Wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy (kolumny od 8.1 do 8.4.1)
Zgodnie z przedstawionymi wyliczeniami w WPF, wskaźnik zawarty w art. 243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zaplanowany poziom dochodów, wydatków i spłaty
pozwala również na spełnienie warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
PRZEDSIĘWZIĘCIA
W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023 dokonano następujących
zmian:
1. Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:
−

„Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej oraz budynku komunalnego na terenie
Gminy Rawa Mazowiecka” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, okres realizacji 2020-2021, łączny koszt inwestycji wyniesie 950 000,00
zł, z czego na 2020 rok zaplanowano kwotę – 235 000,00 zł, a na 2021 rok kwotę - 715 000,00
zł;

−

CUŚ DOBREGO, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego –
okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady finansowe 1 405 276,38 zł, z czego limit na 2020 –
582 587,00 zł, limit na 2021 – 435 035,00 zł oraz limit na 2022 - 387 654,38 zł.

2. W przedsięwzięciach wprowadzonych wcześniej uaktualniono limity wydatków w poszczególnych
latach oraz łączne nakłady finansowe.
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