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ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW 

 
z dnia                                

 
w sprawie wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz 

terminów przekazywania przez regionalne izby obrachunkowe wieloletnich prognoz 
finansowych  

 
 

Na podstawie art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr  157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorząd terytorialnego oraz załącznika, 

o których mowa w  art. 226 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, zwanej dalej „ustawą”; 

2) terminy przekazywania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu 
terytorialnego przez regionalne izby obrachunkowe do Ministra Finansów wraz z wynikami  
rozstrzygnięć nadzorczych lub opinii.  

 
§ 2. Określa się wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, 
o której mowa w art. 226 ust. 1 ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.  
 
§ 3. Określa się wzór załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, stanowiący 
załącznik nr 2 do rozporządzenia.  
 
§ 4. Regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministra Finansów wieloletnie prognozy 
finansowe jednostek samorządu terytorialnego wraz wynikami  rozstrzygnięć nadzorczych lub 
opinii, w terminie do: 

1) dnia 20 grudnia roku poprzedzającego  rok budżetowy – w odniesieniu do wieloletnich 
prognoz finansowych wynikających z projektów uchwał w sprawie wieloletnich prognoz 
finansowych lub ich zmian, o których  mowa w art. 230 ust. 2 ustawy; 

2) dnia 10 marca roku budżetowego – w odniesieniu do wieloletnich prognoz finansowych 
wynikających z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego 
w  sprawie wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 1 lutego roku 
budżetowego; 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, 
poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, 
poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 281, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. ...  
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3) ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie pierwszego, drugiego i trzeciego 
kwartału roku budżetowego – w odniesieniu do wieloletnich prognoz finansowych 
wynikających z uchwał i zarządzeń oraz ich zmian podjętych przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej odpowiednio 
według  stanu na ostatni dzień pierwszego, drugiego i trzeciego kwartału roku 
budżetowego. 

 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
  
 
 
 
         MINISTER FINANSÓW 
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Wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego 
Załącznik nr 1  

Wyszczególnienie  rok n rok n +1 rok n+2 rok n+3 
1.   Dochody ogółem         
 1.1. Dochody bieżące        
  w tym:         

 1.1.1.   środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        

    -  w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy     
 1.2. Dochody majątkowe         
  w tym:         
 1.2.1.   ze sprzedaży majątku        

 1.2.2.   środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        

  -  w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy     
2.   Wydatki ogółem        
 2.1. Wydatki bieżące        
 2.1.1.   wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu        
    w tym:         
    - z tytułu poręczeń i gwarancji         

  
  

                       - w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty 
zobowiązań  określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm1) 

  
 

    

    
- na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        
                  -  w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy     
  

-  na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej     

 
 

 - na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości 
w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 

 
 

  

  
- na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej     

  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane      
  - związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego     
 2.1.2.   wydatki na obsługę długu        
     -  w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy        
                                                 
1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, 

z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, 
Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277. 

 
 

Załączniki 
do rozporządzenia 
Ministra Finansów 
z dnia ..., (poz. ...) 
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 2.2. Wydatki majątkowe        
  w tym:         
 2.2.1.   na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 ustawy        

        -  w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy     
2.2.2.  związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego     
3. Wynik budżetu          
4. Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi        
5. Przychody budżetu        
5.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych        
  - w tym na pokrycie deficytu budżetu     

5.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ustawy   
 

 

5.2.1.   - w tym na pokrycie deficytu budżetu        
5.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych        
5.3.1.   - w tym na pokrycie deficytu budżetu         
5.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu        
5.4.1.   - w tym na pokrycie deficytu budżetu         
6. Rozchody budżetu           
 6.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych        

 6.1.1. 
- w tym przypadająca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w art.  35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej oraz w 
art. 121a ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 

    
 

  

 6.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu         
7. Kwota długu        

 7.1.  - w tym kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu      
 

  

7.2.  Łączna kwota wyłączeń z długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w art.  35 ustawy o 
zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej         

7.3.  Wskaźnik długu do dochodów ogółem określony w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, bez uwzględniania 
wyłączeń określonych w pkt 7.2. wzoru  informacji        

7.4.  Wskaźnik długu do dochodów ogółem, o którym mowa w art.  170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, po 
uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 7.2. wzoru informacji        

8. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 
jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych     

8.1. - w tym po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej     

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań     

9.1.  

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach 
publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o 
finansach publicznych, w art.  35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej oraz w art. 121a ustawy 
– Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
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9.2.  

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach 
publicznych do dochodów ogółem, po uwzględnieniu przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r o finansach publicznych, w art.  35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej 
oraz w art. 121a ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 

      
 

9.3.  

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 
zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  i bez uwzględniania przypadających na dany rok 
wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy,  w art.  35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej 
oraz w art. 121a ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 

   
 

9.4.  

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 
zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok 
wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, w art.  35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej 
oraz w art. 121a ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 

   
 

9.5.  Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku 
budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy        

9.6.  

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 
zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu przypadających na dany rok 
wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, w art.  35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej 
oraz w art. 121a ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 

   
 

9.7.  Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy        

9.8.  

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy , w 
art.  35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej oraz w art. 121a ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych 

 tak/nie*  tak/nie* tak/nie*  tak/nie* 

10.  Informacje uzupełniające     
10.1.  Dochody własne     
 w tym:     
10.1.1.  dochody we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych      
10.1.2.  dochody we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych     
10.1.3.  podatek od nieruchomości     
10.2. Subwencja ogólna     
10.3. Dotacje celowe     
10.4. Informacja określona w art. 226 ust. 1 pkt 7     
10.4.1.  wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy      
10.4.2.  wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy     

10.5 

Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą  
(wymienić)… 
 
 

    

10.6.  Kwota zwiększenia deficytu budżetu w stosunku do prognozy wg. stanu na dzień 1 lutego roku poprzedzającego rok budżetowy      
10.6.1. Przyczyny zwiększenia deficytu     

  

wzrost wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, 
w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa w stosunku do 
prognozy wg stanu na dzień 1 lutego roku poprzedzającego rok budżetowy 
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  wielkość niewykorzystanego wyniku z roku poprzedniego  X X X 
 

 
inne (wymienić )………. 
 
 

    
     
10.6.2. Finansowanie kwoty zwiększenia deficytu określonego w pkt 10.6.     

  

 - przychody pochodzące z papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek – wyemitowanych lub zaciągniętych na realizację 
programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

    

  
- przychody pochodzące z papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek – wyemitowanych lub zaciągniętych na realizację 
inwestycji objętych programem ustalonym przez Radę Ministrów 

    

  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ustawy     
  - prywatyzacja     

*właściwe zaznaczyć 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/39rch 



kwoty w zł

od do rok n* rok n+1* rok n+2* rok n+3* rok n+…….*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

1.a
1.b

1.1.

1.1.a
1.1.b

1.1.1
wydatki na program 1 ………….
                                            (nazwa)
z tego:

1.1.1.1  - wydatki na ……………
1.1.1.2  - wydatki na ……………
1.1.1.3  - wydatki na ……………

…. ……

1.1.2
wydatki na program 2 ………….
                                            (nazwa)
z tego:

1.1.2.1  - wydatki na ……………
1.1.2.2  - wydatki na ……………
1.1.2.3  - wydatki na ……………

…. ……

1.2.

1.2.a
1.2.b

1.2.1
wydatki na program 1 ………….
                                           (nazwa)
z tego:

1.2.1.1  - wydatki na ……………
1.2.1.2  - wydatki na ……………
1.2.1.3  - wydatki na ……………

…. ……

1.2.2
wydatki na program 2 ………….
                                           (nazwa)
z tego:

1.2.2.1  - wydatki na ……………
1.2.2.2  - wydatki na ……………
1.2.2.3  - wydatki na ……………

…. ……

1.3.

1.3.a
1.3.b

1.3.1
wydatki na program 1 ………….
                                           (nazwa)
z tego:

1.3.1.1  - wydatki na ……………
1.3.1.2  - wydatki na ……………
1.3.1.3  - wydatki na ……………

…. ……

1.3.2
wydatki na program 2 ………….
                                           (nazwa)
z tego:

1.3.2.1  - wydatki na ……………
1.3.2.2  - wydatki na ……………
1.3.2.3  - wydatki na ……………

Wzór załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

*) n - rok budżetowy;  n+1 - rok następny po roku budżetowym; n-2 dwa lata po roku budżetowym; n+3 -  trzy lata po roku budżetowym; n+… - kolejny rok po roku budżetowym

WYKAZ   PRZEDSIĘWZIĘĆ   WIELOLETNICH                                                                                                                                                                          zalącznik nr 2 

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 z tego:
 - wydatki bieżące 

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego
 z tego:
 - wydatki bieżące

 - wydatki majątkowe 

 - wydatki majątkowe

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) ,
 z tego:
 - wydatki bieżące

Limit zobowiązań

Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)
z tego:

 - wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe
Limity wydatków w poszczególnych latach 

(wszystkie lata)

 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe

Lp
Okres realizacji 

programuNazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub 
koordynująca program



UZASADNIENIE 
 
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wieloletniej prognozy finansowej 
jednostki samorządu terytorialnego oraz terminów przekazywania przez regionalne izby 
obrachunkowe wieloletnich prognoz finansowych wraz z wynikami działań nadzorczych lub 
opiniodawczych stanowi wykonanie upoważnienia, jakie zawarte będzie w dodawanym art. 230b 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. 
zm.). 
Celem projektu rozporządzenia jest określenie: 
1)  wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika, 

o którym mowa w  art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
zwanej dalej ustawą, 

2) terminów przekazywania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu 
terytorialnego przez regionalne izby obrachunkowe do Ministra Finansów wraz z wynikami  
rozstrzygnięć nadzorczych lub opinii.  

Przewidziane w §2 i §3 załączniki do projektu rozporządzenia ustalają odpowiednio wzór 
wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz wzór załącznika do 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, o których mowa w art. 226 ust. 1 i 3 
ustawy o finansach publicznych. Przedmiotowe wzory wpisują się w zamiar zwiększenia 
przejrzystości danych finansowych ujętych w wieloletnich prognozach finansowych, wymagając 
jednolitego ich prezentowania przez jednostki samorządu terytorialnego. We wzorze wieloletniej 
prognozy finansowej zawarto katalog danych, które będą musiały znajdować się w wieloletniej 
prognozie finansowej. Wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego zawiera podział na podstawowe sekcje związane z podstawowymi kategoriami 
finansowymi w  jednostkach samorządu terytorialnego (m.in.) dochody ogółem, wydatki ogółem,  
wynik budżetu, nadwyżka operacyjna jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 
bieżącymi, przychody budżetu, rozchody budżetu, kwota długu). Poszczególne sekcje zostały 
uszczegółowione. Zakres danych z jednej strony ma zapewnić jakość prezentowanych danych, 
a  z drugiej, ich porównywalność, co służyć będzie nie tylko samym jednostkom samorządu 
terytorialnego, ale również realizacji zadań organów nadzoru nad gospodarką finansową 
jednostek samorządu – regionalnym izbom obrachunkowym oraz Ministrowi Finansów.  
Podkreślenia wymaga jednak, że zdecydowana większość danych zawartych we wzorze 
wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz w załączniku, 
o którym mowa w  art. 226 ust. 3 ustawy jest zbieżna z danymi zawartymi w obecnie 
opracowywanych wieloletnich prognozach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, tym 
samym dane ujęte we wzorze są aktualnie przedmiotem planowania w jednostkach samorządu 
terytorialnego.  
Stosowne do wprowadzanej regulacji §4, regionalne izby obrachunkowe będą pięciokrotnie 
w ciągu roku budżetowego przekazywać do Ministra Finansów wieloletnie prognozy finansowej 
jednostek samorządu terytorialnego wraz z wynikami  rozstrzygnięć nadzorczych lub opinii. 
Przekazywanie danych następować będzie na etapie projektów uchwał w sprawie wieloletnich 
prognoz finansowych lub ich zmian, na etapie po uchwaleniu przedmiotowych uchwał oraz  po 
zakończeniu pierwszego, drugiego i trzeciego kwartału roku budżetowego.  
W przepisie §5 proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 
Projekt rozporządzenia dotyczy: 
• jednostek samorządu terytorialnego oraz – stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych – związków tych jednostek, 
• regionalnych izb obrachunkowych, 
• Ministra Finansów. 
 
2. Konsultacje społeczne 
Projekt rozporządzenia, zgodnie z § 12 ust. 5 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 
2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), zostanie 
poddany konsultacjom społecznym w ramach procedury legislacyjnej. Projekt będzie przekazany 
do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Stosownie do art. 5 ustawy 
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1414, z późn. zm.), projekt zostanie również udostępniony w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
 
3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa 

i  budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie skutkować zwiększeniem wydatków 
lub zmniejszeniem dochodów jednostek sektora finansów publicznych. Przewiduje się natomiast, 
iż wejście w życie rozporządzenia stworzy warunki do poprawy zarządzania w sektorze finansów 
publicznych w zakresie podsektora samorządowego, poprzez zapewnienie regularnej informacji 
o wieloletnich prognozach finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.  
Dodatkowo należy zauważyć, iż już w chwili obecnej w ramach informatycznego systemu 
sprawozdawczego BeSTi@ gromadzone są dane z wieloletnich prognoz finansowych jednostek 
samorządu terytorialnego. Poprzez określenie elektronicznej formy przekazywania wieloletnich 
prognoz finansowych, projekt rozporządzenia ułatwi gromadzenie danych dotyczących 
gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 
 
4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 
5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Projektowane rozporządzenie nie wywiera wpływu na konkurencyjność gospodarki 
i  przedsiębiorczość oraz na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Nie przewiduje się wpływu przedmiotowego rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny. 
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Projekt

RoZPoRzĄDZ-,BNiIE
MINISTRA SPORTU I TI.JRYSTYKTI)

z  dn ia . .  t . . '  t . . . . ł ' . . t . , , , f 012  t .

w spt.ilwie dofinansowania zada inłiązanyclr z przygotowaniem w !013 roktl kadry

uaroilowcj do udziału w igrzyskacb olimpijskich, igrzyskaclr parno|impijskich'

igrzy skach gtuchYch, nnistrzostwach świata lu b nristrzostwach Europ;

ze środkriw Fund.lsfu Ronłoju Kultura F.izycznej

'Na 
podstawie iut- 30 ust. 2 ustawy z dnia -..,2012 r. o zrnianie niektoryolr ustaw

w -rwiwku z rcalizacjąustawy budżetowcj (Dz. U. poz' . . '..) zarządzą sią co następuje:

|i 1. )tozporządzenie określa sz.czegolowe warunki dofinalrsowania zadan zwiq3anyclr

Z Przygotorvanięnr w 2013 roku kadry narododcj do udziału w igrzyskacb olinrpijskich'

igrzyskacb paruolimpijskicb, igrzyskach gtucbyclr, mistrzostwach świata lub nristt.z.ostwaclr

F]urclpy, tryb skłaclania wnioskÓw o doiinansowanie otez pfLckazyvaoia środktiw lluntlus.al

lłozrvoju Kultury Fizycrncj na realizację zadan.

$ 2. Ilekroc w rozporz,ądzerriu jest.tnowa o:

l) F'uuduszu _ rcrzunrie się prLez to Funtlusz Rorwoju Ktrltr"rry Fiz.ycznej;

2) ministrz-e _ loz.ulnię się ptzul, to minisfua właścilvego do spraw ku]truy tizycz'ncj

i spot.fu, bęfucego dyspouentenr Fundusznr Rozwoju Kutnry Fiz.yczneji

3i śroclkach - r.ozuInie się Przet, to wpłyuy z dopłat do stalvc}c' cąl) lostlw ltrlr iurrych

dtlwo<} w udziału w grach objętych monopolem palrsttvą pzekazanc na raclrunck

Ftrnduszu Rozwoju KutnrY Firyczuej;

4) oferu-ntar:lr rcl,zumie się przez to podmiory ubiegająge się o dotjrlansowzuric

realizac.ji zaclari. zwit1zanycb r,prfygotowanicnr kacĘ naroclowcj ze Środkćrw

Furlrtusar Rozwoj u Kultury Fizycznei ;

5) zadaniach nłi;u'anych zprzygotowaniem kacĘ rrarodorvej _ ro:anmie się przcz to

zaclinia r,ulLązurc zprzygotowanicm w 20],3 rotcu kaclry trart.lclowej do uclzia}u

w igrzyskach olinrpijskich, igrzyskacb paraolimpijskicb. igrzyskach gluchych.

t.) Minis1er Sprltrr i Turystyki kicruje dzialcrn adrrrini563ęji rz:1rlowcj

$ 1 us'. 2 pL1 l rozporządzeni,n Prezcsa Rady tv{irristrolv z dnia l8 lisropa.la

zakre.su rlzilrłania Mtnistra Spomr i T.ury.styki (Dz. U-Nr 248, poz. l.1R9).

]rlrlttna fir,yc-na" lta poclsrirwic

201l r. w sprawic szczegÓłorvc.go



mistruostwłch świata lub mistrzosrwach Europy.

$ 3. w zakresic realizacji zada Twlv.N,ych z prąygot,owanięm kadry trarodowej środkanri

Fundr:szu możn a dolinansc.lwywać :

l ) udziat w zgrupowaniach i konsult.acjach w kraju i za granicą

Z\ starqy w imprezach laajowfch i zegrauic.aych;

3) zahrp ĘŹe.il sportowego i ubiorow sponowycill

4) zakup lekatstw, odżywek isuplerrentow;

.5j ubczpiecz.enie zarvo<lnikÓw, treuerow i spaętu;

6) wyragrcldzenia dta kadrł szlcoleniowej;

7) rvynajem obiekt w;

8) badania zarvodnikow;

9) itne przaisięwzięcia niezbędne do realizacji szkolenia sportclwęgo;

l0) k<l.szty.tbstugi ząclania.

$ 4. t-ld7.ielenic dofinansrrwątria na realizację zadan nvią:zunych zprzygotowatrięur ketdry

nttrorJtlwcj nasĘrujewttrodzeorwartęgokonhusu:oktoryrnDlow:l wart. ll ust^ 2 ustawyzcfurig

2:ł kwiernle 2003 r. o działalności pon7t}ru pubticurrego io wtrlonrariacie (Dz. iJ. Nr96. poz, 873,

z poźn. zm.), z uvrtsądnierriem przepisow niniejsfęgo roąporządz'enia.

$ 5. |. ()fwy na dotinanstlwanie realizacji zadail .A^t1ązanych z pĘrygolowoniern [<adr-v,

trarodorvej rnogą skladac p<ldmi<lry, ktorych podstawowyrn cęlęm statutolvyrn jest prowadzenic

deiułatrrości tv zirkresic hltury fizycanej i spo'rtu.

?. Ot.erta powinna zawicrać:

l ) trkręś].cnie rvnioskodawcy wruz z aknralnyrn wyciągicm z .[fuajorvego Rcjestru

Sąclcrwego alb<.l furnego rcjcstru ulbo z.gświ.adczenicnr bąd:z i:rlbnnacją z ewidencji

wta ściwej dla tb r:ruy organizacyj.'*j wn ioskodawcy;

2) szczegołorł/.ł' nszwę zadania wruZ 7, z-tkresem i cbuakrerystykr1 (w tynr: t,crrnitl'

lnicj scc, Iiczba uczistrikÓw);

-r) infclrmację o wgześniejszej tiziałalnoŚci wnioskoclawcy w zakresie, ktoregc.l riiltyczy

zadanie;

4) intbrrnncję o p.rsiadanvcb :rasobach rzeczowych i kadrowych zrrpewniajipych

u,yktlnauie z$dania Ór3Z o planorvanej wystrkości środk w t-mansowych na reirlizac'jc.
-)



daneg.: zaclania pochtrdz4cycb z innych zrtr<lcł;

5) keJkulację preewidy'svarrych koszttiw realizacj i zadauia:

6) kalkuiację przewidywarrych dochodÓw oraf inaych kolzyści zwią.zanych z. realizatją

zadania;

7) kw.ofy środ}c rv b'un<luszrr otę}mane w bieżącyn i poprzecbriln rclktli

B) rr'skaeanie racbunliu, na jaki mają być przekazane środkil

9) oświadczenie oferen.ta, że nie za|ega z optacauiem nalezności z tytu.tu zrrbt.lrłit1zaó

podalkorrych i sktadek na ubeqpieczęnia ryołeczne;

3. Do oferty powirury być dołączonę nastęujące zalączniki:

l ) zlriorcry plan kosaÓw lreąpośrcr{nięfu, a takżc kosz:ttSw obsługi zadania, zrvalrych dalej

,'kosztanri po średnimi'' ;

2) szczegć>lowy regulamin i program pnedsięwzięcią r.Bowy prc)granl szkolcnia

sportorvego, specyfikację spruęnr sportowego lub i.rrne intbrmacje niezbę&rę ptt'y

rozpatrywaniu oferty.

$ 6' J.. ofęrta na dofinansowanie rcalizrrcji z"l.dari związ.anyclr z pflygotowarriem kactry

nar.:dowej' zaakcE)towanapftef ministra, stanowi podstawę r1o zawarcia unlorvy z otłjrcntem.

2, Prze.kazywanię środkÓw Funtluszu i ich rozliczanie odbyva się na pofutalvię rturow

zawattych Prrcz ntinistra. z ofelętrtuni. po spełnieuiu warunkrSw i w trybie okreśIorryrn

w rozPol.zącleeniu

s 7. l . Ulrrowa o clofinansowatrie ft środkÓw Funduszu realizacj i ztxlan ziviązap1lc|1

Z prrygotowanicm kadry nart.ldowcj plwin.na zawierać w vczęgolności:

1) trkreślenie stron urnt.l\ły:

z) na"fwę i szczegtlłowy opis zadanią w tylr cel. nir jeki dofulanstrtvanie zeistattl

pv.:n:nane i termin j*go wrykonania;

3) rvysokośc udzielonego dofinansowania oraz sposoh i tc'rminy przekaz1nvania środ}:ow,

z uwzględnieniem $ 8;

4:) ternrin wykor4ystania dot'inansłrwania' nie dłuzsry niż,do dnia 3l gruclnia ?()l3 r'l

5) tenrdn i spostib rozlir-,zenia udziclonego dot-rnansorvania;

Ó) tęrnrin zrvrottt niew-vkorzystanej części dofinansowania. nje clfuzszy liŻ 15 rlrri c'd

określrrncgo q' urrrowie .Jnia wykonalria zadauia, a w prz11ladku zaditnia

reirlizclwanego za gr,ancą. 30 dni od olgeśtcntcgo w umowie dnia jego lvykt.lnania;

3



7) klatleulę cl niedopuszczalności przęnoszenia praw i obowiązkow $tlony na osrlby
trzęcie bez zgoĄy ministra;

8) olq.eśl$Dię wiuuŃ w zrniany zala-ęsu f,,eczlwęgo zarlanią w trakcie obclrviq7ywatlja
uBlowy:

9) ztlbcrrviiłłanie W tlskoclawcy do wykolzystania śrorlkow z Frui<luszu rvyłączrrie na
ce'le określonę rv unrowie;

l0)zobowiązanje wnioskodawcy clo prow adząla wyorlrębnioncj ewiclcncji księgowej
śr oclkr5w l'..unduszu i wydatkow dokonyvanych z tychśrodkÓw;

l l ) okreslenie sp<l.sobu zagospodarowania doclrodow osił.4rrięryc h przez wuioskoclawcę
Przy lealieacji zaclania. z uwzględnienięrn $ 9;

12)określgnie sk|adnik w kalkulacji koszttlw pośrednicb, zuwzgleĄnignigrr $ l0;
l.3)zobriwiązanie wnioskodawcy do poddania się, ktlntroli realizclwanej prfez orgaB

udzielaja1cy dolinansowania w sposrlb określony w $ 1 l l
l4)zilbowiązauie rvtlittskodawcy do puerlłozenia w okrcślonycb termilrach i zalcresię

r<lzliczłnia zadmja trriu do Zwrotu śroclkow Fundusal w prdypadkrt rtięwykonanie

zadania v części ]ub w całości albo urykorzystania tych środk rv niezgot1ni,"-

Z p1ze.8|aczeniem. z uwzględnicnit,ul $ l 2;

l 5) klauzulę o nroż]iwościaclr jej rozwiązauia;

$ 8- Slociki Funcluszu przt:zrraczonc w wnowte nfl dofinansowanie realizar.ji zaclari

zwiip.irnyc}t z l,r/.:I,gottlwanięn kadry nal.odowej są przekeeywiule na tachunek lraŃowy

wnitlsktl<lawc.y lv Letminacłr zepervniojących finansowanic zoborviqzaó wyrrikających z rc.rlizocji

zadunia.

$ 9. 1' Jcecli przy realizrrcji zadarl związ-rnych z przygotctwaniem kadry oarndowcj Zę

śrc.lc].ktlrv Funduszu z()stal1ą trsii1gnięte d<,clrtltiy nic1>rzęwidzi;nc w umowic. zle.ggnjotriorca jest

olrowią7atny zrłrocic jc w t.cnninie 14 &]i od dnig uzyskania docbodu na rachunek Funduszr.t.

2. Zlcccniciriorca moze wvstpic do mjnisue w terrnillie określooyl]l w ttst. l z pr()po,aycją

zagospodarowania osiąprięąvch nicprzcwidzian.vch dochotl w, Po roąatrzeniu prr.lpc.lzycji'

strou-v rn()gą w |jlr.nię u.nekstl <lo tlnrerwy ro7śZęrąyc zakres rzeczowy ręaliz.tlwanĆBo ziidaniu albo

od p cl wiedn i o zrnn i ej szyc lołotę dofi n ansow ani a.
.3. ()siągnięte przcz zleceni..lbiorce doclrody powinny być zwroc(:)ne ptr:ptlrcjouul.:nie rlir

uclzia,tu Śr.otilctiw |łullclu.s;,.u w pr.lk,ryciu wytlatku na rachun.ck Fundus.Ju w rerminie t.} clru r-lrJ dnie

Ą



uryskania dochoclu.

s I0. Zleceniobiorcy realianjący zadania związane z pwgotowarrietn kadry nsl.odowcj nrogą'

przeznacąvć na kosety pośrednic oie rvięej niż 10% kosaÓw be4pośrcdnich, zwiu7arrych

z fg.alifac:ją zartaniir. dt:finarlsÓwanych ze śrotlkow Funduszu' w tynr t}a. wynagrodzcnia osoh

obsługnjących te zadan.ia. WysokoŚc kosztÓw pośredlrich pclkrywanyclr ze ślrldkciw Funrlusnt

usLa|a się. p0 icb szczegÓłowej analizie, w drodzc negocjacji przed podpisaniern unlowy,

z urvzgląlnięniern rodzaju i specyfiki zadania.

$ tt. l. Minister jest uprawlliony do przcprowadzarria kontroli realizac,ji z*daó rrviązarrych

z przygotorvanicm ką&-.y narodtrwej zc środkÓw Frrrrdusal.

2. Kontroli podlega w szczcgĆllności:

t) przcbieg i sposob realizacji zadania;

2) wykoreystatile środktirv Funduszu;

3) sposÓb prowadzeiria dokumeutacji ksiegowej;

4) prawicltorvość roz|icze z rninistrem.

3. Zlcccniobiorca jest olrorviązany do udoste$nięnia na zqdanic upowazniorrych

przulstawicieli ministra inforrnacji i dolarrnent w rriezĘclnych do Pzcprowadz.aria kontroli.

4. Llstalenii kontroli przedsta.wiane są w protokole kctntroli' a ocen& rcalizacji zadanja

plzed stawi aua j est w wystą>icniu pokontrolnynr.

5. w prz;padlar stwierdzcnia nieprawidłowosci. rvysĘienic pokontrolrte zawiela wnic'ski i

zalcccnia pokclnholne ze wskazaniem sposobrr ich rsunięcia.

6. Z|ęccniobiorca w tcrruinie 30 dni od dlda otrzynlalria wnioskÓw i zatcceri pokrrnlrolnycfi

zawiadamja organ uclziclająoy rlofinansowania o iclr wykonarriu lub przyczrynach ich

nicwykonania.

ti Lf. l. Zeceni.obiorca jest obowią.zany do sp<lrządzenia i przedstawienia rlrinistrorr'i

rozliczenia obzynranego dofinat)'sowania na realizację zat1ania zltiązanego u przygcttowanieur

katlry narodowej w ziilc.esie rzeczowym i f:n^ąnsowyl]t zgodnie z treścią umowy, w tenlrin'je

30 dni od zalroriczenia zadania,

2. Ministcr zafwier.tŁa rozliczenic dot.irnrlsowan.ia na realizację zttdirnia. przcdstawitrne

prz,ez zlecę:niobiclrcŁ rv tcrnrinię 30 t.lni od dnia jego przerlslarvienia.

3. Ie:Żeli przedstawione rozliczenie dofinansorvauia na realizację zadania zawieł.a i:itcltnę

błędy lub jcst niekomplctne, mjnister wz}wa z]ecetriobiorcę dtl jego uzupebricnia w rerrnilię



] 1 dni łld dniu otrz}rminia wezwania.

4. W prrypad}cu niewykonania lub częścioweg<l nievrykonarria za<lai związaltych
'f,pL7rygottlwaniem ka y narodowcj w tcnninie olcreślonym W.umowie, śr.odlłl Funrluszu

1:odlcgają alrr.otowi na raclrunek Frrntluszu w części propolcjonalnej d<r stopnia nicwykonąniu

LrtTlo\iry.

5. Niewykoruystanc śrocikj Fuadusan podlegająnrrotowi na rachunek Funt1usfu w terrrrin.ie

15 tlni rrd tlnia wyktrnania zadania tlkreśloneBo w umowie'

tj. W pruypądku snvierdeenia wykor:rystania dolinansowania iriezgodnie .ł. pruc7naczenietn'

ptlbrania nieualcznego lub ptlbranią w nadmiernej wystlkosci oraz zlrn.clltt nicwykrrrevstanej

cltltacji stclsuje się przepisy'ustarvy z <lniil ?7 sierpnia 2009 r' o tinąnsnch publicznych (De. tJ'

Nl t57. poz. l f4(),, z ptiźn. zm.), w zaklesie dotyczŁtoym <lotacji udzie|anych z budzetu ptrnstwa.

$ t3. I{ozprrrzącl;,.crtic wotrtxJzi w zycie z clniem l srycznia 2013 r.

MIMSTER SPOI{TU i 'IURYSTYKI

w poroz;umicttirt:

NIINIS'IER FIN:\NSOW



UZASADNTENI-N

Niniejsze rozpoĘądeenie slanowi realizację delegacji tJstawowej z.awartcj w art. 30 ust. 2

tlsta\uy z daia ,... fa12 r. o zmianic niektÓryclr ustaw war'iązkru z rea|izacją ustawy

budżettrwcj (Dz. U- ptrz' ''''.).
PĄektowans rozporządzenie o}ceśla szczegotowe wanrnki do{inalrsowatlia zaclitli

z.wią7aoych Z prryEotorvanigm w 2013 roku kaclry naro<lowej do ur1zialu w igrzyskach

olimpijskic'h, igrryskach panotimpijskich, igrzyskach gtuchych, rnist'rzostwat..lr śrviata lub

.rnisttzostwach Europy, tryb składania rvnioskow o clofinan.sowanie onz pflekłrywania śroc[k.5w

Funduszu Rozrvoju Kultury Fizycznej Da realizację tych ząda . Projekr niuiejszego

roz,1tolzi1clzenia rrwz.ględnia przepisy ro?porządaenia Miuisba Sporfu i Turystyki z dnia 23

sicrpnia 2010 r. w sprawic dofinalrsowania zada ze ŚrtxlkÓw F.undusr.u Roa;t'oju Kultury

Fiz,r,c2tt"; (Dz. U- Nr 156, poz- l05l).
Wejście rv zycie rozp<lruądzenia wyaaozollo rur clzicó 1 stycznia 2013 r' biclrąc pcrtl

Llwagę plauowany temnin wejścia w życie rlstau4y z d,rria .:.. ' 2012 t'' o zmianrc
niektorych ustaw w ewi41ku z realizacją ustauy burl.:żetowej'

w celu rqykon.tnia obowiązku wy,nikające$o ,r aIL 5 u.stawy z drria 7 lipt:tt 200-5 r.
t.ldziałalnosci lobbingorvej w procesie sranowienia prawa (Dz. tJ. Nr t69, 1roz. l4]4. z p(vtn.
znr.), projckt roryorz.ądzcnia zo.statile zzulrieszczony w Biulerynie lrrformacji Publicznej
Ministcrstwa Sportr i Turystyki oraz w Bluletynie hformacji }ub|icznej Rządowego Centrurn
Legislacji w zakładce ,$.ządowy Proces Legislacyjny'', zgodtlicl z w-vrrtaganianri $ l la ust. l
uchwały nr 49 Rady Ministl.tirv z dnia 1.9 rnarcą f002 r. Regulanin Rady Mjnistrow (Ivł.}'' Nr 13,
pr->2,. ?21, zpbht zm.).
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