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UCHWAŁA NR 65/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 10 sierpnia 2011 r.

w  sprawie  stwierdzenia  nieważności  części  Uchwały  Nr  IX/75/2011  Rady Miasta  Sandomierza  z dnia 
6 lipca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierza 
na lata 2011 – 2023. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym: 

Przewodniczący:  Zbigniew Rękas Zca Prezesa Izby 

Członkowie:  Stanisław  Banasik,  Wojciech  Czerw,  Monika  DębowskaSołtyk  (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 Miasta Sandomierza 

postanawia 

stwierdzić nieważność części Uchwały Nr  IX/75/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2011  r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierza na  lata 2011 – 
2023 tj; 
 przedsięwzięcia pn. „Przedszkole Nr 5  projekt”, z powodu naruszenia art. 226 ust 3 pkt 3, 4 i 5 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm. ), 
  przedsięwzięcia  pn.  „Bieżąca  konserwacja  oświetlenia  ulicznego  i parkowego”  i przedsięwzięcia 
„Monitoring miasta” z powodu naruszenia art. 226 ust 1 ustawy o finansach publicznych. 

Uzasadnienie 
Uchwała Nr IX/75/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011 – 2023 wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej  w Kielcach,  Zespół  Zamiejscowy  w Sandomierzu  w dniu  15  lipca  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 odniesieniu  do  przedsięwzięcia  pn.  „Przedszkole  Nr  5  
projekt”,  łączne nakłady finansowe na kwotę 9.500.000,00 zł, przewidziane do realizacji na  lata 2011 – 
2018 podczas gdy z limitów wydatków na poszczególne lata wynika, że przedsięwzięcie realizowane ma 
być  w latach  2011  do  2017  a suma  limitów  wydatków  planowanych  na  te  lata  wynosi  8.154.716zł. 
Wskazanie  kwoty  limitu  wydatków  w poszczególnych  latach  budżetowych  niezgodnie  z wykazanymi 
latami realizacji  i limitami wydatków w każdym roku w którym zadanie będzie realizowane narusza art. 
226 ust 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 
z późn.  zm.  ),  zgodnie z którym, w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej  prognozy  finansowej 
określa  się  odrębnie  dla  każdego  przedsięwzięcia  okres  realizacji  i łączne  nakłady  finansowe,  limity 
wydatków w poszczególnych latach jak również limit zobowiązań. 
Kolegium  stwierdziło  ponadto,  że  w załączniku  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  pn.  ”Wykaz 
przedsięwzięć  do  WPF”  ujęto  przedsięwzięcia  pn.  „Bieżąca  konserwacja  oświetlenia  ulicznego 
i parkowego” które planowane  jest  do  realizacji w latach 2010 – 2012  i „Monitoring miasta”  realizacja 
którego  ma  nastąpić  w latach  2010  –  2013.  Na  przedsięwzięcie  „Bieżąca  konserwacja  oświetlenia 
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ulicznego  i parkowego” wskazano  limit  zobowiązań 2011  roku w kwocie 86.101zł,  zaś na „Monitoring 
miasta”  w 2011  zakłada  się  limit  w wysokości  14.884  zł.  Przedsięwzięcia  te  nie  są  ujęte  w budżecie 
miasta  na  2011  rok.  Zgodnie  z art.  226  ust  1 ustawy  o finansach  publicznych  wieloletnia  prognoza 
finansowa  powinna  być  realistyczna.  Zdaniem Kolegium  nie można  uznać  za  realistyczną wieloletniej 
prognozy finansowej, która zakłada w 2011 roku realizację zadań nie ujętych w budżecie miasta czyli nie 
planowanych do finansowania w roku budżetowym 
Stwierdzono  ponadto  naruszenie  226  ust1  pkt  4 ustawy  o finansach  publicznych  w zakresie  roku 
budżetowego  2017  jak  również  lat  2019  do  2023,  gdyż  w odniesieniu  do  tych  lat  w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej nie wykazano przeznaczenia nadwyżki budżetowej. Nieprawidłowość powiązana 
jest z nie dopełnieniem obowiązku zachowania równowagi budżetowej. 

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 


