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Uchwala Nr 112009 od is ~

Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Kielcac~ P, ; '.'~~..:.: .
z dma 7 styczma 2009 r. POI. ':;,co(,pONY

ZA POTWfERDZENIEM
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w skladzie : ODBjORU

Przewodnicz'l.cy :
Czlonkowie :

Ireneusz Piasecki - Zast~pca Prezesa Izby
Stanislaw Banasik, Wojciech Czerw, Monika D~bowska-Soltyk, Janina
Kopczynska, Iwona Kudla, Joanna Marczewska (sprawozdawca), Ewa
Midura

na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 w zwi'\.Zku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 pazdziemika
1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z p6zn. zm.)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w wyniku badania uchwaly
Nr XXV/128/08 Rady Gminy w Wislicy z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie procedury
uchwalania budzetu Gminy Wislica oraz rodzaj6w i szczeg6lowosci materia16w
informacyjnych towarzysz'l.cych projektowi budzetu

- § lust. 7 Zal'l.cznika nr 1 do uchwaly z powodu naruszenia art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z p6zn. zm.),

- § 4 ust. 2 pkt 10 Zal'l.cznika nr 1 do uchwaly z powodu naruszenia art. 184 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z p6zn. zm.),

Uchwala Nr XXV/128/08 Rady Gminy w Wislicy z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie
procedury uchwalania budzetu Gminy Wislica oraz rodzaj6w i szczeg6lowosci material6w
informacyjnych towarzysz'l.cych projektowi budzetu wplyn~la do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w dniu 11 grudnia 2008 roku i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z
2001 r. Nr 55, poz.577 z p6zn. zm.) zostala obj~ta post~powaniem nadzorczym.

W § 1 ust. 7 zal'l.cznika nr 1 do badanej uchwaly Rada Gminy postanowila, ze W6jt na
podstawie przedlozonych projekt6w plan6w finansowych jednostek, uwzgl~dniaj'l.c prognoz~
dochod6w i zestawienie obligatoryjnych wydatk6w sporz'l.dzonych przez Skarbnika Gminy,
opracowuje projekt budzetu w formie projektu budzetowego i lata nast~pne oraz informacj'l. 0

stanie mienia komunalnego. Przygotowane materialy przedklada najp6zniej do dnia 15
listopada roku poprzedzaj'l.cego rok budzetowy: Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej celem zaopiniowania.



Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z poin. zm.) projekt uchwaly budzetowej wraz z objasnieniami oraz
prognoz~ i informacj~, 0 ktorych mowa w art. 180, zarz'td jednostki samorz'tdu terytorialnego
przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowi'tcemu jednostki
samorzqduterytorialnego do dnia 15 listopada roku poprzedzaj'tcego rok budzetowy.
W wyzej cytowanym § 1 ust. 7 nie zostaly uj~te objasnienia oraz prognoza l'tcznej kwoty
dlugu na koniec roku budzetowego i lata nast~pne, wynikaj'tca z planowanych i zaciqgni~tych
zobowiqzan. W zwiqzku z powyzszym w § 1 ust. 7 uchwaly okreslono niepelne materialy,
ktore powinny bye zal'tczane do projektu uchwaly budzetowej zgodnie z przepisami ustawy 0

finansach publicznych.
W § 4 ust. 2 Zal'tcznika ill 1 do uchwaly okreslono elementy projektu uchwaly budzetowej.
W punkcie 10 ust. 2 § 4 wyszczegolnione zostaly upowaznienia dla Wojta Gminy do
zaciqgania zobowiqzan. Okreslenie to jest nieprecyzyjne, bowiem nie wskazuje do jakiego
rodzaju zobowiqzan moze odnosie si~ to upowaznienie. Narusza to przepisy zawarte wart.
184 ust. 1 pkt 10 ustawy 0 finansach publicznych, ktore okreslaj't obligatoryjny element
uchwaly budzetowej, a wi~c ijej projektu. Wymieniony przepis ustawy 0 finansach
publicznych okresla upowaznienia dla zarZ'tdu jednostki samorz'tdu terytorialnego do
zaciqgania zobowi'tzan: na finansowanie wydatkow, 0 ktorych mowa w art. 166 ust. 1;
z tytulu umow, ktorych realizacja w roku nast~pnymjest niezb~dna dla zapewnienia ciqglosci
dzialania jednostki i termin zaplaty uplywa w roku nast~pnym.

Od niniejszej uchwaly Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysluguje
w terminie 30 dni od dnia dor~czenia skarga do Wojewodzkiego S'tdu Administracyjnego
w Kielcach za posrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

.ZASTF;PCA PREZESAJ\ ReglOnalnej IzhY~chunkowej

~r'~~Kiel~~~'
mgr Ireneusz Piasecki


