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UCHWAŁA NR 48/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr VI/52/11 Rady Gminy w Klimontowie 
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów 
na lata 2011 – 2021. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym: 

Przewodniczący: - Zbigniew Rękas - Z-ca Prezesa Izby 

Członkowie: Stanisław Banasik, Monika Dębowska-Sołtyk (sprawozdawca), Iwona Kudła, 
Joanna Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki 

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 Klimontowie 

postanawia 

stwierdzić nieważność części Uchwały Nr VI/52/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 marca 
2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2011 
2021 tj. : 

1) kolumny „Limity 2012 roku” w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej w Klimontowie ul. Sandomierska – Adamczowice i ul. Partyzantów – 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu”, z powodu naruszenia art. 226 ust 3 pkt 
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. 
zm. ), 

2) kolumny „Limit zobowiązań” w odniesieniu do; 
- wykazanej kwoty przedsięwzięć ogółem, 
- wykazanych w ramach tych przedsięwzięć limitów wydatków bieżących i wydatków 
majątkowych, 
- programów, projektów lub zadań (razem), jak również z podziałem na wydatki bieżące 
i wydatki majątkowe, 
- programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ( razem), 
- wraz z kwotą limitu wydatków bieżących realizowanych w ramach programów i projektów lub 
zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 
5 ust 1 pkt 2 i 3, 
- przedsięwzięcia „Szansa na sukces – wszyscy na podium – czyli równy start maluchów 
z Gminy Klimontów- działalność przedszkolna”, 
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- wydatków majątkowych realizowanych w ramach programów, projektów lub zadań związanych 
z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, 
- przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej Byszów – Rogacz – Budowa sieci 
wodociągowej”, 
- przedsięwzięcia „ Wzbogacanie atrakcyjności wsi Adamczowice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, 
Węgrce Szlacheckie poprzez remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu na 
infrastrukturę rekreacyjno – sportową – wzbogacanie atrakcyjności wsi”, 
- programów, projektów lub zadań pozostałych, 
- wydatków majątkowych w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych, 
- przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Klimontowie ul. 
Sandomierska - Adamczowice i ul. Partyzantów – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodociągu”, 
z powodu naruszenia art. 226 ust 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr VI/52/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2011 – 2021 wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu w dniu 11 
kwietnia 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” wskazano w kolumnie 
„Limity 2012 roku” w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej w Klimontowie ul. Sandomierska – Adamczowice i ul. Partyzantów – Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu”, kwotę 150.000,00 zł podczas gdy zadanie jest 
przewidziane do realizacji na lata 2008 – 2011. Wskazanie kwoty limitu wydatków w roku 
którym zadanie nie będzie realizowane narusza art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ). 

Kolegium stwierdziło ponadto, iż w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. 
”Wykaz przedsięwzięć do WPF” błędnie wykazano kwoty limitów zobowiązań ogółem, gdyż nie 
wynikają z wyliczenia limitów poszczególnych lat. 
Limit zobowiązań w odniesieniu do przedsięwzięcia p.n. „Szansa na sukces – wszyscy na podium 
– czyli równy start maluchów z Gminy Klimontów- działalność przedszkolna” wykazany został 
na kwotę 67.350,00 zł, podczas gdy z wyliczenia wynika kwota 68.052,00 zł. 
Podobne błędy w wskazaniu kwoty limitów zobowiązań stwierdzono również w poniżej 
wskazanych przedsięwzięciach; 
- „Budowa sieci wodociągowej Byszów – Rogacz – Budowa sieci wodociągowej”, 
- „Wzbogacanie atrakcyjności wsi Adamczowice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, Węgrce 
Szlacheckie poprzez remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę 
rekreacyjno – sportową – wzbogacanie atrakcyjności wsi”, 
-„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Klimontowie ul. Sandomierska - 
Adamczowice i ul. Partyzantów – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu”, 
Takie wskazanie przez Radę Gminy kwoty limitów nie może w ocenie Kolegium stanowić 
określenia limitu zobowiązań o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 5, zgodnie z którym w/w 
załącznik zawiera odrębnie dla każdego przedsięwzięcia limit zobowiązań. 
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Wskazanie błędnych kwot limitów dla poszczególnych przedsięwzięć wykazanych w WPF 
skutkuje również błędnych ich wskazaniem w zakresie kwot zobowiązań ogółem oraz w rozbicie 
na wydatki bieżące i majątkowe. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło jak w sentencji. 

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 


