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Uchwata Nr Ra . 389 .2013 

Sktadu OrzekajC\cego 


Regionalnej Izby Obrachunkowej 

wWarszawie 


z dnia 26 listopada 2013 r. 


w sprawie : opinii 0 przedtozonym przez W6jta Gminy Kazan6w projekcie Uchwa-ty 
Budzetowej na rok 2014. 

Na 	podstawie art. 13, pkt. 3, pkt. 10, art.19, ust.2 ustawy z dnia 7 patdziernika 1992 r 
o regionalnych izbach obrachunkowych ( Oz. U. 2012.1113 j.t.) oraz art. 246 ustawy 
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r (Oz.U.2013.885 j.t. z p6in.zm.) Sktad 
OrzekajC\cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - ZespOt w Radomiu; 

PrzewodniczC\ca : Alina Siara 
Cztonkowie: Witold Kaczkowski 

Jolanta Okleja 

§ 1. 
Przedtozony przez W6jta Gminy Kazan6w projekt Uchwafy budzetowej na rok 2014 
opiniuje pozytywnie. 

§ 2. 
Uzasadnienie stanowi integralnq cz~s6 uchwafy. 

§ 3. 
1. 	 Niniejszq Oplnl~ stosownie do postanowien art.238 , ust.3 ustawy 0 finansach 

publicznych nalezy przedstawi6 Radzie przed uchwaleniem budzetu. 
2. 	 Uchwafa podlega ogtoszeniu przez Gmin~ w terminie i trybi,e okreslonym wart.246, 

ust.2 ustawy 0 finansach publicznych . 
3. 	 Od uchwaly stuzy odwotanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie, za posrednictwem Zespotu w Radomiu , w terrninie 14 dni od daty 
dor~czenia niniejszej uchwafy. 

Uzasadnienie : 
Projekt Uchwafy Budzetowej na rok 2014 przedtozony Zarzqdzeniem nr: 35 prze~ W6jta 
Gminy z dnia 14 listopada 2013 r wplynqt do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie, w terminie okreslonyrn w art.238, ust.1 i 2 ustawy 0 finansach publicznych. 
Do projektu zatqczono uzasadnienie zawierajqce podstawowe zatozenia przyj~te 
do opracowania budzetu na rok 2014 oraz om6wienie podstawowych tr6det dochod6w 
i wydatk6w. 
Sktad Orzekajqcy dokonujqc analizy przedtozonego projektu Uchwafy Budzetowej ocenit 
kompletnos6 oraz jej zgodnos6 z obowiqzujqcymi przepisami art.211-222 ustawy 
o finansach publicznych, a takze uchwatq Rady w sprawie trybu prac nad projektem 
uchwafy budzetowej. Projekt Uchwafy Budzetowej zawiera niezb~dne elementy 
okreslone wart.212 ustawy 0 finansach publicznych. Zawarte w tresci uchwafy limit 
i upowaznienia dla organu wykonawczego zwiqzane z wykonywaniem budzetu spetniajq 
wymogi art.212 i art.258 wym. ustawy. 
Plan dochod6w i wydatk6w budzetu opracowany zostat w formie tabel do uchwaty, 
w petnej szczeg6towosci klasyfikacji budzetowej , tak jak przewiduje uchwata w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwaty budzetowej. 
W projekcie budzetu na rok 2014 dochody prognozuje si~ w wysokosci 13462 316 zt 
z wyodr~bnieniem dochod6w biezqcych w wysokosci 13247 316 zt i majqtkowych 
w kwocie 215 000 zt 
Zatozone w prognozie dochody majqtkowe na rok 2014 Set na poziomie nizszym niz 
w latach ubieglych i w zwietzku z tym mozna je uzna6 za realne. 



Budzet po stronie dochod6w obejmuje podstawowe zr6dfa dochod6w wfasnych, w tym 

kwot~ subwencji og61nej oraz dochody z tytUfU udziaf6w w podatku dochodowym od os6b 

fizycznych, kt6re zgodne Sq z wielkosciami okreslonymi w pismie Ministerstwa Finans6w. 

Ootacje na realizacj~ zadan zleconych z zakresu administracji rZqdowej, na zadania 

WfaSne ustalono zgodnie z kwotami planowanymi przez dysponent6w. 

Wydatki zaplanowano w wysokosci 12 956 675 Zf, z tego wydatki biezqce w kwocie 

12691 675 Zf i majqtkowe w kwocie 265000 zt 

Planowane dochody biezqce przewyzszajq wydatki biezqce budzetu , zachowano wi~c 


relacj~ okreslonq wart. 242, ust.2 ustawy 0 finansach publicznych . 

W przedfozonym projekcie oceniono r6wniez uj~cie w planie dochod6w i wydatk6w 

obowiqzkowych zadan wfasnych na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r 

o dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego (Oz.U.2010.80.526 j.t. z p6zn.zm.) oraz 

ustaw kompetencyjnych. 

Zgodnie z art.237 ustawy 0 finansach publicznych w budzecie wyodr~bniono dochody 

i wydatki finansowane z tych dochod6w, zwiqzane ze szczeg61nymi zasadami 

wykonywania budzetu wynikajqcymi z ustaw. 


Oochody pochodzqce z udzielanych zezwolen na sprzedaz alkoholu zgodnie 

z art. 182 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r 0 wychowaniu w trzezwosci 

i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Oz.U.2012.1356 j.t. z p6zn.zm.) oraz art. 10 ust. 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdziafaniu narkomanii (Oz.U.2012.124 j.t. z p6zn. 

zm.) planuje si~ przeznaczye na realizacj~ Gminnych program6w przeciwdziafania 

alkoholizmowi oraz narkomanii. 


Wysokose wydatk6w na zadania wynikajqce z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo 

ochrony srodowiska ( Oz.U.2013.1232 j.t.) zaplanowano w wysokosci zgodnej 

z dyspozycjq art.403 wymienionej ustawy. 


Oochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie,z art. 6r ustawy z dnia 
13 wrzesnia 1996 r 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Oz.U.2012.391 j.t. 
z p6zn. zm.) zaplanowano na pokrycie koszt6w funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. 
W rozdziale 01030 Izby Rolnicze zgodnie ze stosownymi przepisami - art.35, ust.1, pkt.1 
ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r 0 izbach rolniczych (Oz.U.2002.1 01.927 j.t. z p6z.zm.) 
zaplanowano wydatki w wysokosci 2% planowanych wptyw6w z tytutu podatku rolnego. 
W budzecie utworzono rezerw~ og61nq ,kt6ra miesci si~ w granicach okreslQnych 
wart. 222, ust.1 ustawy 0 finansach publicznych oraz rezerw~ celowq na realizacj~ zadan 
wfasnych z zakresu zarzqdzania kryzysowego, kt6rq ustalono w wysokosci okreslonej 
w art.26 ust.4 ustawy 0 zarzqdzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r J 
(Oz. U.2007.89.590, z p6zn. zm.). 
W tabeli do projektu budzetu ustalono plan wydatk6w majqtkowych na rok 2014. 
W zafqczniku do uchwaty budzetowej uj~to dotacje dla podmiot6w nalezqcych do sektora 
finans6w publicznych, w tym dla instytucji kultury, innych jednostek samorzqdu 
terytorialnego w formie pomocy finansowej, dla Wojew6dztwa Mazowieckiego na 
wsp6ffinansowanie wsp61nie realizowanych projekt6w z UE oraz na Fundusz Wsparcia 

.PoHcji. 
W zwiqzku z zaplanowaniem dotacji na pomoc dla innych jednostek samorzqdu 
terytorialnego powinna bye podj~ta odr~bna uchwata przez organ stanowiqcy, zgodnie 
z art. 216, ust.2, pkt.5 ustawy 0 finansach publicznych. 
Ola podmiot6w spoza sektora finans6w publicznych zaplanowano dotacje na realizacj~ 

zadari w zakresie sportu. 
Przypomina si~, ze kluby sportowe dziafajqCe na obszarze danej JST, niedziafajqCe w celu 
osiqgni~cia zysku, mogq bye wspierane w drodze dotacji udzielanej z budzetu tej jednostki 
z zastosowaniem przepis6w art. 221 ustawy 0 finansach publicznych tj. zlecenie zadan 
i udzielenie dotacji winno nastqpie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 
o dziatalnosci pozytku publicznym i wolontariacie (Oz.U.2010.234.1536 j.t. z p6zn.zm.), 
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czyli w drodze otwartego konkursu. Alternatywnq podstawq wspierania klubow sportowych 
moze bye rowniez uchwa~a Rady podj~ta na podstawie art. 27 ust.2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r 0 sporcie (Oz.U.201 0.127.857, z poin.zm.). 

W budzecie gminy wyodr~bniono plan wydatkow na przedsi~wzi~cia realizowane 
w ramach Funduszu Soleckiego. Planowane w ramach Funduszu przedsi~wzi~cia 

mieszczq si~ w zakresie zadan w~asnych gminy. 
Planowany na 2014 rok budzet zak~ada nadwyzk~ budzetowq w wysokosci 505 641 Zf, 
ktorq planuje si~ przeznaczye na sp~at~ rat kredytow i pozyczek zacict9ni~tych w latach 
ubieglych. 
Na podstawie powyzszych ustalen Sk~ad Orzekajqcy uzna~, ze przedfozony 
do zaopiniowania projekt, moze stanowie podstaw~ do uchwalenia budzetu na rok 2014. 

Biorqc powyzsze pod uwag~ Sk~ad Orzekajqcy postanowif jak w sentencji uchwaly. 
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