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UCHWAŁA NR 10/2012
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie  stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XVIII/85/11 Rady Gminy w Samborcu z dnia 
28 grudnia 2011 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Samborzec na lata 2011 – 
2020. 

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 

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, Ewa Midura, Zbigniew Rękas 

postanawia 

stwierdzić  nieważność części Uchwały Nr XVIII/85/11 Rady Gminy w Samborcu z dnia  28 grudnia 
2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Samborzec na lata 2011 - 2020 tj. wykazu 
przedsięwzięć na 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 
stanowiącego część załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wykaz przedsięwzięć” 
z powodu naruszenia art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ). 

Uzasadnienie
Uchwała Nr XVIII/85/11 Rady Gminy w Samborcu z dnia 28 grudnia 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 2 stycznia 2011 roku. W dniu 
16 stycznia wpłynął II egzemplarz tej uchwały, wraz z wyjaśnieniem Wójta, iż poprzednio dostarczony 
egzemplarz badanej uchwały nie zawiera wszystkich załączników, które zostały przegłosowane przez 
Radę Gminy. 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” w części „2) wykaz przedsięwzięć na 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” nie wykazane zostały limity wydatków na 
poszczególne lata w odniesieniu do wykazanych przedsięwzięć.  Brak wskazania kwoty limitu wydatków 
w poszczególnych latach w odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć 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 § 2 treści normatywnej Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika że 
Rada Gminy  wprowadza zmiany w załączniku „Wykaz Przedsięwzięć do WPF…” który po zmianach  
prezentuje załącznik Nr 2, podczas gdy Kolegium Uchwałą Nr 80/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku 
stwierdziło nieważność „Wykazu przedsięwzięć” stanowiącego załącznik do WPF uchwalonego przez 
Radę Gminy Samborzec Uchwałą Nr  XVI/72/2011 w dniu 27 października 2011 roku, w związku 
z czym nie było wersji „Wykazu Przedsięwzięć” w której można by było dokonać zmian. Z objaśnień 
przyjętych w WPF wartości również  wynika, że Rada Gminy Samborzec dokonała zmian w „Wykazie 
przedsięwzięć”, pomimo rozstrzygnięcia Kolegium Izby o stwierdzeniu jego niezgodności z prawem. 
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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 


