
Uchwała Nr Ra.397.2013
Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie 

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie : opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2022.

Na podstawie art. 13, pkt. 3 i 10, art.19, ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 r o regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz. U. 2012.1113 j.t.) oraz art.230,ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn.zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu;

Przewodnicząca : Jolanta Okleja 
Członkowie : Janina Filipowicz 

Witold Kaczkowski

§ 1.
Przedłożony przez Wójta Gminy Przyłęk projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2014- 2022 opiniuje pozytywnie .

§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§3.
1. Uchwała podlega opublikowaniu przez Gminę w trybie określonym w art. 246 ust. 2 w związku 

z art. 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, 

za pośrednictwem Zespołu w Radomiu , w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej 
uchwały.

Uzasadnienie:

Projekt nowej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014- 
2022 Wójt Gminy przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie 
dokumentu elektronicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Min. Fin. z dnia 10 stycznia 2013r ( Dz.U. 
2013.86), z zachowaniem terminu określonego w art.230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający opiniując przedstawiony projekt ocenił jego szczegółowość w odniesieniu 
do art.226 ustawy o finansach publicznych nie wnosząc uwag w tym zakresie.

Przyjęty dla Prognozy okres zgodny jest z art. 227 ust.l w. wym. ustawy. Prognoza kwoty 
długu obejmuje lata na jakie zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania stosownie do 
art. 227 ust. 2 ustawy.

Określony w treści uchwały zakres upoważnień przewidzianych dla organu wykonawczego 
nie wykracza poza dyspozycję przepisu art.228 w/wym. ustawy.

W latach objętych prognozą wielkości zaplanowanych wydatków bieżących nie przekraczają 
dochodów bieżących, a więc zachowana została relacja wymagana przepisem art.242 ustawy 
o finansach publicznych.



Plan dochodów i wydatków budżetu opracowany został w formie tabel do uchwały, w pełnej 
szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tak jak przewiduje uchwała w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej.
W projekcie budżetu na rok 2014 dochody prognozuje się w wysokości 17.890.250zł 
z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 17.797.750zł i majątkowych w kwocie 
92.500zł.
Budżet po stronie dochodów obejmuje podstawowe źródła dochodów własnych, w tym kwotę 
subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym, które zgodne są 
z wielkościami określonymi w piśmie Ministerstwa Finansów. Dotacje na realizację zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono zgodnie z kwotami planowanymi przez 
dysponentów.
Wydatki zaplanowano w wysokości 19.079.450zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 
17.320.294zł i majątkowe w kwocie 1.759.156zł.
Planowane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące budżetu, zachowano więc relację 
określoną w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych .
W przedłożonym projekcie oceniono również ujęcie w planie dochodów i wydatków 
obowiązkowych zadań własnych na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2010.80.526 j.t. z późn.zm.) oraz ustaw 
kompetencyjnych .
Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie wyodrębniono dochody i wydatki 
finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
wynikającymi z ustaw.
Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z Art. 182 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U.2012.1356 j.t. z późn.zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2012.124 j.t. z późn..zm.) planuje się przeznaczyć na 
realizację Gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.
W przypadku podjęcia uchwały przez Radę na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011. 5. 13 z późn. zm.) w 
sprawie opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, dochody z tego tytułu powinny 
być przeznaczone na cele określone w ust.7 powyższego przepisu.
Wysokość wydatków na zadania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony 
środowiska ( Dz.U z 2013 r, poz.1232) zaplanowano w wysokości zgodnej z dyspozycją art.403 
wymienionej ustawy.
Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 
września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.2012.391 j.t. z późn. zm.) 
powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi.
W rozdziale 01030 Izby Rolnicze zgodnie ze stosownymi przepisami - art.35, ust.l, pkt.l ustawy 
z dnia 14 grudnia 1995 r o izbach rolniczych (Dz.U.2002.101.927 j.t. z póź.zm.) zaplanowano 
wydatki w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
W budżecie utworzono rezerwę ogólną , która mieści się w granicach określonych w art. 222, 
ust.l ustawy o finansach publicznych oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych 
z zakresu zarządzania kryzysowego, którą ustalono w wysokości określonej w art.26 ust.4 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r (Dz. U.2007.89.590, z późn. zm.).
W tabeli do projektu budżetu ustalono plan wydatków inwestycyjnych na rok 2014 .
W załączniku do uchwały budżetowej ujęto dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora 
finansów publicznych w tym dla instytucji kultury. Zaplanowano również dotacje na realizację 
zadań w zakresie sportu.



Przyjęty w Prognozie na rok 2014 wynik budżetu, przychody oraz rozchody zgodne są 
z odpowiednimi wielkościami przyjętymi do projektu Uchwały Budżetowej na 2014 rok stosownie 
do art.229 ustawy o finansach publicznych. Wielkości planowanych rozchodów w poszczególnych 
latach wynikają z harmonogramu spłat dotychczas zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań.

Prognozowane w latach 2014-2022 obciążenie budżetu wydatkami na obsługę zadłużenia
i rozchodami na jego spłatę kształtuje się na bezpiecznym poziomie poniżej maksymalnego 
dopuszczalnego wskaźnika dla poszczególnych lat ustalanego indywidualnie dla każdej jednostki 
zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Przewodnicząca Okładu Orzekającego
Regionalnej Izb;

w Wa
t>rachunkowej 

łzaw ię

Jolanta Okleja


