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UCHWAŁA NR 41/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 1 kwietnia 2011 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr VII/19/11 Rady Gminy w Samborcu 
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Samborzec na lata 
2011 – 2020. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym: 

Przewodniczący: - Henryk Rzepa - Prezes Izby 

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska–Sołtyk (sprawozdawca), 
Iwona Kudła, Joanna Marczewska, 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. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) 
i art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz.1591 z późn. zm.) w wyniku badania Uchwały Rady Gminy w Samborcu 

postanawia 

stwierdzić nieważność części Uchwały Nr VII/19/11 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 lutego 
2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Samborzec na lata 2011 2020 tj. : 

kolumny „Limit zobowiązań” z powodu naruszenia art. 226 ust 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 577 z późn. zm. ), 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr VII/19/11 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Samborzec na lata 2011 – 2020 wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu w dniu 7 marca 2011 roku. Na 
podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) została objęta postępowaniem 
nadzorczym, w wyniku którego stwierdzono, że; 
- w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. ”Wykaz przedsięwzięć do WPF” nie 
określono limitu zobowiązań, co narusza art. 226 ust 3 pkt 5, zgodnie z którym w/w załącznik 
zawiera odrębnie dla każdego przedsięwzięcia limit zobowiązań. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło jak w sentencji. 

Kolegium stwierdziło ponadto rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w WPF a załącznikiem 
do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegającą na określeniu w WPF wydatków 
bieżących na kwotę 346.184,00 zł natomiast w wykazie przedsięwzięć na kwotę 499.183,89 zł. 
Stwierdzono również rozbieżności pomiędzy WPF a uchwałą budżetową Gminy Samborzec na 
2011 rok, w zakresie wykazania kwoty wydatków bieżących i majątkowych oraz kwoty 
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wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych i związanych z funkcjonowaniem 
organów j.s.t. 
W wykazie przedsięwzięć do WPF wykazano przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa parkingu 
przy Urzędzie Gminy w Samborcu na które planowane do poniesienia w 2011 roku są wydatki 
w kwocie 120.000 zł, które to przedsięwzięcie nie znajduje odzwierciedlenia w uchwale 
budżetowej roku 2011. Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Samborcu (na 
Lissach)” zostało ujęte w załączniku do WPF jako dwuletnie przedsięwzięcie, natomiast 
w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej określono je jako zadania roczne, zmieniając nazwę 
zadania na „Budowa sieci kanalizacyjnej Samborzec na Lissach” przy jednoczesnym 
pozostawieniu kwoty wydatków w wysokości 30.000 zł. Podobnie zadanie ujęte w załączniku do 
WPF „Wykaz przedsięwzięć” pn. „Wykonanie oświetlenia drogowego; Kobierniki, Jachimowice, 
Ryłowice, Zawierzbie, Ostrołęka, Milczany wskazano jako przedsięwzięcie dwuletnie”, 
wykazano jednocześnie w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej – jako zadanie jednoroczne. 
W wykazie przedsięwzięć ujęto umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach 
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności 
przypadają w okresie dłuższym niż rok przewidując okres ich realizacji na lata 2011 – 2019 nie 
wykazując w znacznej części przedsięwzięć kwot łącznych nakładów ani też kwot limitów 
w poszczególnych latach. Nieprawidłowo również określono wydatki w poszczególnych latach 
na zapewnienie trwałości projektu „Orlik” 2012, w stosunku do zakładanych lat realizacji. 
Kolegium wskazuje również na zawarte w WPF matematyczne nieprawidłowości w wyliczeniu 
kwoty długu na lata 2012-2019. Nieprawidłowości te nie wpłynęły jednak na naruszenie art. 169 
i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r., o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
z późn. zm.). 

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 


