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UCHWAŁA NR 10/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 12/III/10 Rady Gminy w Smykowie 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie: 

Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby 
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna 
Marczewska, Ewa Midura - sprawozdawca, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas 

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

postanawia 

stwierdzić nieważność części uchwały Nr 12/III/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 30 grudnia 2010 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2011- 2018 to jest: 

1/ wiersza 11 przychody budżetu (kredyty pożyczki obligacje) kolumna prognoza na 2011 rok i wiersza 
22 przychody budżetu kolumna prognoza na 2011 rok w załączniku nr 1 pod nazwą wieloletnia prognoza 
finansowa do w/w uchwały z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm) 

2/ wiersza 13 kwota długu kolumny prognoza na 2012- 2017 rok w załączniku nr 1 pod nazwą wieloletnia 
prognoza finansowa do w/w uchwały z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm) 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr 12/III/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2011- 2018 doręczona została do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 4 stycznia 2011 r. i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy 
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 
z późn. zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym. 
Badając wyżej wymienioną uchwałę Kolegium RIO w Kielcach ustaliło, że: 

1. / w załączniku nr 1 do w/w uchwały odnoszącym się do wieloletniej prognozy finansowej w części 
wiersza 11 określone zostały przychody budżetu (kredyty pożyczki obligacje) w prognozie na 2011 rok 
w kwocie 6.982.137 zł, podczas gdy z uchwały Rady Gminy Smyków Nr 13/III/10 z dnia 30 grudnia 
2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2011 rok wynika, że przychody z w/w tytułów 
stanowią kwotę 5.237.677 zł. Ponadto w części wiersza 22 przychody budżetu prognoza na 2011 rok 
podana została kwota 8.726.597 zł, podczas gdy łącznie w uchwale budżetowej na 2011 r. Gminy 
Smyków zaplanowane są przychody w kwocie 6.982.137 zł ( w tym 1.744.460 zł wolne środki). Poza tym 
przy określaniu przychodów budżetowych zaniechano wskazania sposobu sfinansowania deficytu 
wykazanego na rok 2011. Wykazanie w prognozie w.p.f. na 2011 r. przychodów w łącznej kwocie 
8.726.597 zł powoduje również brak równowagi budżetu na 2011 rok. 
2/ w załączniku nr 1 do w/w uchwały odnoszącym się do wieloletniej prognozy finansowej w zakresie 
wiersza 13 kwota długu prognoza na 2012- 2017 rok wykazano nieprawidłowe kwoty długu. Zważywszy 
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na to, że dług na koniec 2011 r. wynosić będzie 7.865.125 zł a w 2012 roku nastąpi spłata na kwotę 
764.000 zł to dług na koniec 2012 roku wynosić powinien 7.101.125 zł a nie jak wykazano 6.427.287 zł. 
W dalszych latach prognozy aż do 2017 r. wykazane są zaniżone o 673.838 zł kwoty długu. 

Odnosząc się do powyższych ustaleń Kolegium RIO w Kielcach stwierdza co następuje. 

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wieloletnia 
prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej wynik budżetu, 
sposób sfinansowania deficytu, przychody budżetu oraz kwotę długu. Ponadto zgodnie z art. 229 w/w 
ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Smyków na 2011 rok 
powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów 
i rozchodów. We wskazanych wyżej częściach uchwały zawarte zostały dane, które nie są zgodne z w/w 
normami prawa. 
Podkreślić należy, iż pomimo wykazania w 2013 roku w zał. nr 1 uchwały w sprawie w.p.f. relacji 
niezgodnej z dyspozycją art. 243 w/w ustawy o finansach publicznych nie stwierdzono nieważności tej 
części uchwały, gdyż zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią 
prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 
5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) mają 
zastosowanie zasady określone w art. 169 -171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.). Na podstawie art. 122 ust. 3 w/w ustawy Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych wykazaną w w.p.f. na lata 2011-2013 relację, o której mowa w art. 243 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należy traktować informacyjnie. 

Reasumując powyższe Kolegium RIO w Kielcach orzekło jak w sentencji. 

Ponadto Kolegium RIO w Kielcach wskazuje na stwierdzone kwotowe niezgodności załącznika nr 1 pod 
nazwą wieloletnia prognoza finansowa do w/w uchwały w pozycji 2e i 10a wydatki bieżące i majątkowe 
objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p. od 2011 do 2018 z załącznikiem nr 3 pod nazwą wykaz przedsięwzięć 
do w.p.f. wydatki bieżące i majątkowe limity na lata od 2011 do 2018. 

Pouczenie 

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje skarga za 
pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach w terminie 30 dni od dnia doręczenia. 
 

Przewodniczący Kolegium 


