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Wieslaw Skop
Wojt Gminy
Pacanow

W zal^czeniu pisma przekazuj^ do wiadomosci uchwaly Nr 114/2013 IV Skladu
Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o przediozonym
projekcie uchwaly budzetowej na rok 2014.

F R E Z ft S
rtejnonalnei Izhy Obrp/iunkowej
'V Kjelcacn

••ngr Henv^

Rzepa

rskladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 2 grudnia 2013 roku
w sprawie opinii o projekcie budzetu Gminy Pacanow na 2014 rok

rv Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodnicz^cy - Ireneusz Piasecki
Czlonkowie

- Stanislaw Banasik
- Joarma Marczewska

po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2013 roku Projektu budzetu Gminy na 2014 rok zlozonego
przez Wojta na podstawie art. 13 pkt 3, w zwi^zku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika
1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (t. j . Dz. U. z 2012 poz.l 113)

postanawia

zaopiniowac pozytywnie projekt budzetu Gminy Pacanow na 2014 rok

Uzasadnienie
W dniu 15 listopada 2013 roku Wojt Gminy przedlozyl w Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Kielcach projekt uchwaly budzetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem oraz materialami
informacyjnymi okreslonymi zachowuj^c wymogi wynikaj^ce w tym zakresie z art. 238 ust. 1
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013, poz. 885
ze zm.).
Opracowany na 2014 rok projekt budzetu zawiera niezb^dne elementy okreslone w art. 212
ustawy 0 finansach publicznych, w tym m.in.:
1) l^czn^ kwot? planowanych dochodow budzetu z wyodrebnieniem dochodow biez^cych i
maj^tkowych;
2) l^czn^ kwot? planowanych wydatkow budzetu z wyodrebnieniem wydatkow biez^cych i
maj^tkowych;
3) kwote pianowanej nadwyzki budzetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyzki
4) l^czn^ kwote planowanych rozchodow budzetu;
Zlozony projekt budzetu na 2014 rok zgodnie z art. 214 ustawy o finansach publicznych zawiera
zal^czniki dotycz^ce:
- planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu.

- planu dochodow rachunku dochodow jednostek

oswiatowych oraz

wydatkow nimi

finansowanych.
Zal^czniki w zakresie planowanych do udzielenia dotacji sporz^dzono z podzialem na dotacje
udzielane dla jednostek z sektora finansow publicznych i spoza tego sektora, ktory to obowi^zek
wynikaz art. 215 ust 1,
W zal^cznikach wyodr^bniono dotacje podmiotowe, eel owe zwiazane z realizacj^ zadan gminy
zachowuJ4c wymogi art. 215 ust 2 ustawy.
W projekcie uchwaly budzetowej jednostki samorz^du terytorialnego zawarto upowaznienia dla
Wojta do dokonywania zmian w budzecie, w zakresie okreslonym w art. 258.
Budzet na 2014 rok zaplanowano z zachowaniem zasady rownowagi budzetowej.
W zalozeniach projektu budzetu spelniony zostal wymog z art. 242 ustawy o finansach
publicznych, zgodnie z ktorym planowane wydatki biez^ce nie

wyzsze niz planowane dochody

biez^ce powi^kszone o nadwyzk^ budzetow^ z lat ubieglych i wolne srodki.
Wartosci przyj^te w przediozonym projekcie budzetu w zakresie wyniku budzetu i zwi^zanych
z nim kwot przychodow i rozchodow sq zgodne z wartosciami przyj^tymi w wieloletniej
prognozie finansowej stosownie do art. 229 ustawy ofinansachpublicznych.
Dochody budzetu opracowano w pelnej szczegolowosci tzn. wedlug dzialow, rozdzialow
i paragrafow, natomiast wydatki budzetu w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji
budzetowej.
Kwot? subwencji uj^to zgodnie z danymi wynikajacymi z informacji podanej przez Ministerstwo
Finansow.
Rezerwa ogolna zostala okreslona zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych, zas
utworzona rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki zwiazane z zarz^dzaniem kryzysowym,
odpowiada wymogom art.

26 ust 1 i 4 ustawy z dnia

26 kwietnia 2007r. o zarz^dzaniu

kryzysowym (Dz. U . Nr 89 poz.590 ze zm.),
Przedlozony projekt budzetu zaklada realizacje w 2014 roku obligatoryjnych zadan gminy.
W

projekcie okreslono

dochody z tytulu wydawania zezwoleh na sprzedaz napojow

alkoholowych ktore przeznaczono w calosci na wydatki na realizacje zadan okreslonych w
programie

profilaktyki

i

rozwi^zywania

problemow

alkoholowych

oraz

programie

przeciwdzialania narkomanii.
Zaplanowano rowniez dochody z tytulu oplat okreslonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.,
prawo ochrony srodowiska

(t.j. Dz. U z 2008r.

Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz wydatki na

realizacje zadan okreslonych w w/w ustawie.
Okreslony w § 15 projektu uchwaly budzetowej tryb ogloszenia uchwaly budzetowej zgodny jest
z art. 61 ust. 2 ustawy o samorz^dzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 594 ze zm).
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W ocenie Skiadu Orzekaj^cego przedlozony projekt budzetu Gminy na 2014 rok wraz
uzasadnieniem spelnia wymogi formalne i materialne jak rowniez zawiera podstawowe elementy
okreslone w ustawie o finansach publicznych.
Bior^c pod uwag^ powyzsze ustalenia, nalezalo postanowic jak w sentencji.

Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wojtowi Gminy
przysluguje prawo wniesienia odwolania od niniejszej uchwaiy do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dor^czenia.

Przewodnicz^cy Skladu
Orzekaj^cego
Czlonekt K o l e g i ^ C ; ^
w Kielcach
mgr Ireneusz

Piasecki
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Uchwala Nr 115/2013

Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 2 grudnia 2013 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwaly o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanow na lata
2014-2025
IV Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w skladzie:
Przewodnicz^cy - Ireneusz Piasecki
Czlonkowie

- Stanislaw Banasik
- Joanna Marczewska

na podstawie art. 13 pkt 12 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2012 poz. 1113), po zbadaniu w dniu 2 grudnia 2013
roku projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2025
postanawia
zaopiniowac pozytywnie przedlozony przez Wqjta projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pacanow na lata 2014 - 2025.
Uzasadnienie
Przedlozony przez Wojta projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014 - 2025 wplyn^l (elektronicznie w systemic Besti@) do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach wraz z projektem uchwaly budzetowej na rok 2014 zgodnie z art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t . j . Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy sporz^dzona zostala do roku 2025 , ktory to termin zostal
wyznaczony zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych.
Wieloletnia Prognoza Finansowa zostala sporz^dzona

zgodnie ze wzorem okreslonym w

Rozporz^dzeniu Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorz^du terytorialnego ( Dz. U . poz. 86), wydanego na podstawie przepisow
art. 230 b pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
Do wieloletniej prognozy finansowej dolqczone zostaly objasnienia przyjetych wartosci stosownie
do uregulowan zawartych w art. 226 ust. 2a w/w ustawy.
W zal^czniku do uchwaly w sprawie WPF okreslone zostaly odr^bnie dla kazdego przedsiewziecia:
nazwa i eel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizacje lub koordynuj^ca wykonanie
przedsi^wziecia, okres realizacji i l^czne naklady finansowe limity wydatkow w poszczegolnych
latach i limit zobowi^zan.

Zaplanowane

kwoty

wydatkow biez^cych i maj^tkowych na

przedsiewzi^cia w poszczegolnych

latach wynikaj^

realizowane

i

planowane

z limitow wydatkow na

planowane

i realizowane przedsiewzi^cia.
Kwota dhigu Gminy okreslona w WPF odzwierciedla lata na ktore zaciagnieto zobowi^zania.
W roku 2025 wykazana kwota dlugu zaplanowana zostala do calkowitej splaty. Na koniec 2025
Gmina nie posiada dlugu publicznego.
Wielkosci dotycz^ce relacji l^cznej kwoty przypadajqcych w danym roku budzetowym splat rat
kredytow i pozyczek, wykupow papierow wartosciowych wraz

z naleznymi odsetkami do

planowanych dochodow ogolem budzetu nie przekraczajq sredniej arytmetycznej wyliczonej
zgodnie z art. 243 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w poszczegolnych latach budzetowych.
Projekt uchwaly w sprawie WPF spelnia zasady pianowania budzetow w poszczegolnych latach
przede wszystkim zachowanie rownowagi budzetowej, okreslenie wielkosci dochodow, wydatkow,
przychodow i rozchodow budzetu w sposob umozliwiaj^cy uchwalenie budzetow zgodnie z
przepisami ustawy o finansach publicznych.

Maj^c powyzsze na uwadze nalezalo postanowic jak na wst^pie.

Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wojtowi przysluguje
prawo wniesienia odwolania od niniejszej uchwaly do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodnicz^cy
Skladu Orzekaj^cego
Czlonek Kok^ium

mgr Ireneusz

.

Piasecki
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