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UCHWAŁA NR 52/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 1 czerwca 2011 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej 
w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym: 

Przewodniczący: - Henryk Rzepa - Prezes Izby 

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska–Sołtyk, Iwona Kudła, 
Joanna Marczewska - sprawozdawca, Ewa Midura, 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. 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 Miejskiej w Daleszycach 

postanawia 

stwierdzić nieważność w części Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 
29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy 
Daleszyce dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez 
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce-poprawa infrastruktury 
informatycznej w gminie” ujętego w Wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik Nr 
2 do badanej uchwały, z powodu braku ustalenia limitu zobowiązań tj. naruszenia art. 226 ust 
3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce wpłynęła do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 6 maja 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 badania stwierdzono, że w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. 
„Wykaz przedsięwzięć do WPF” nie wskazano w kolumnie „Limit zobowiązań” kwoty limitu 
zobowiązań w odniesieniu do projektu realizowanego w ramach programów, projektów lub zadań 
związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3 w wydatkach majątkowych pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez 
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce – poprawa infrastruktury 
informatycznej w gminie”. Okres realizacji powyższego przedsięwzięcia określono na lata 2011- 
2015, łączne nakłady finansowe w wysokości 4.404.265,00 zł i wydatki w latach 2011-2015. Jak 
wynika z powyższych danych początek realizacji zadania określono na rok 2011 nie określono 
natomiast limitu zobowiązań. W związku z brakiem określenia limitu zobowiązań nie ma 
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możliwości zawarcia umowy na realizację tego przedsięwzięcia. Brak powyższego limitu 
powoduje także błędne sumy limitów zobowiązań przedsięwzięć ogółem i w odniesieniu do 
przedsięwzięć majątkowych określonych w w/w załączniku, limitów zobowiązań przedsięwzięć 
na programy, projekty lub zadania (razem ) a także limitów na programy, projekty lub zadania 
związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) i w odniesieniu do 
wydatków majątkowych. 
Kolegium zwraca uwagę, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej – załącznik Nr 1 do badanej 
uchwały nie zachowane zostały relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Z uwagi na brak podstaw prawnych 
w chwili obecnej do stwierdzenia nieważności WPF w odniesieniu do roku 2014, gdyż zgodnie 
z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) art. 243 ustawy o finansach publicznych ma 
zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 
2014, Kolegium wskazuje na konieczność doprowadzenia do spełnienia relacji wynikających 
z art. 243 ustawy o finansach publicznych w WPF Miasta i Gminy Daleszyce na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej. Brak spełnienia relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych 
spowoduje niemożność wydania pozytywnej opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do 
zaciągnięcia w roku 2011 lub wykupu emisji obligacji komunalnych. 
Ponadto w w/w załączniku do uchwały występuje niezgodność kwoty wydatków bieżących 
i wydatków majątkowych z tymi wydatkami określonymi w budżecie oraz wydatków bieżących 
objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z limitem wydatków na 
wieloletnie przedsięwzięcia bieżące (załącznik nr 3 do uchwały zmieniającej budżet). 
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 


