
Uchwała Nr 39/2013 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 36/2013 Kolegium RIO w Kielcach z dnia 10.04.2013 roku dotyczącej 
stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXXI/285/2013 z dnia 18 marca 
2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa – Prezes Izby 

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska – Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna 
Marczewska, Ewa Midura - sprawozdawca, 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 (Dz.U. z 2012 poz. 1113 j.t.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

p o s t a n a w i a
zmienić swą uchwałę Nr 36/2013 z dnia 10.04.2013 roku dotyczącą stwierdzenia nieważności uchwały 
Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXXI/285/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021 w ten sposób, że: 

w punkcie 2 sentencji uchwały Nr 36/2013 treść w brzmieniu: 

„art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 249 poz. 2104 ze zm.) stosowanych do 31.12.2013 r. na podstawie art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 
z późn. zm.) poprzez planowanie w 2013 roku długu i rozchodów przekraczających dopuszczalny poziom 
w stosunku do planowanych dochodów budżetowych”,

zastąpić treścią: 

„art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 
2104 ze zm.) stosowanego do 31.12.2013 r. na podstawie art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) poprzez 
planowanie w 2013 roku rozchodów przekraczających dopuszczalny poziom w stosunku do planowanych 
dochodów budżetowych”,

w punkcie 2 (4 akapit) uzasadnienia do uchwały Nr 36/2013 treść w brzmieniu: 

„w kolumnie 6 w/w załącznika - w odniesieniu do roku 2013 podana została wartość długu Gminy 
Piekoszów w kwocie 24.946.114 zł. Zważywszy na kwotę długu Gminy Piekoszów wykazaną 
w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 
31.12.2012 r., która wynosi 33.358.403,91 zł w załączniku odnoszącym się do wieloletniej prognozy 
finansowej w kolumnie 6 podano kwotę długu planowaną na koniec 2013 roku odbiegającą od wartości 
długu istniejącego na koniec 2012 roku pomniejszonej o zaplanowane w uchwale budżetowej Gminy 
Piekoszów na2013 rok wydatki zmniejszające dług oraz prawidłowo ustalone rozchody budżetowe 
uwzględniające wymogi art. 169 ust. 1 w/w ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 
Ponadto kwota długu planowanego na koniec 2013 roku przekracza poziom maksymalny (60 % 
w stosunku do planowanych dochodów) wskazany w 170 ust. 2 w/w ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (czego nie uwzględniono w kolumnach 6.2 i 6.3 w/w załącznika, gdzie 
wykazano wartość 52,96%). Nieprawidłowa kwota długu prezentowana w 2013 roku skutkuje także 
brakiem realistyczności w.p.f. w zakresie długu i jego spłat planowanych w okresie objętym prognozą.”,

zastąpić treścią: 
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„w kolumnie 6 w/w załącznika - w odniesieniu do roku 2013 podana została wartość długu Gminy 
Piekoszów w kwocie 24.946.114 zł. Zważywszy na kwotę długu Gminy Piekoszów wykazaną 
w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 
31.12.2012 r., która wynosi 33.358.403,91 zł w załączniku odnoszącym się do wieloletniej prognozy 
finansowej w kolumnie 6 podano kwotę długu planowaną na koniec 2013 roku odbiegającą od w/w 
wartości długu istniejącego na koniec 2012 roku pomniejszonej o zaplanowane w uchwale budżetowej 
Gminy Piekoszów na 2013 rok wydatki zmniejszające dług w wysokości 2.054.000 zł oraz prawidłowo 
ustalone rozchody budżetowe uwzględniające wymogi art. 169 ust. 1 w/w ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
r. o finansach publicznych w wysokości 5.980.000 zł. Nieprawidłowa kwota długu o wartości 24.946.114 
zł. (zamiast 25.324.403,91 zł) prezentowana na koniec 2013 roku skutkuje brakiem realistyczności w.p.f. 
w zakresie długu i jego spłat planowanych w okresie objętym prognozą”,

w punkcie 2 (9 akapit) uzasadnienia do uchwały Nr 36/2013 treść w brzmieniu: 

„przekroczenia w 2013 roku dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy Piekoszów oraz dopuszczalnego 
poziomu obciążenia spłatami długu i potencjalnymi wydatkami z tytułu udzielonych poręczeń 
planowanych dochodów na 2013 rok Gminy Piekoszów, co narusza art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 2 w/w 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.”,

zastąpić treścią: 

„przekroczenia w 2013 roku dopuszczalnego poziomu obciążenia planowanych na 2013 rok dochodów 
Gminy Piekoszów spłatami długu i potencjalnymi wydatkami z tytułu udzielonych poręczeń, co narusza 
art. 169 ust. 1 w/w ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych”,

U z a s a d n i e n i e 

W dniu 10 kwietnia 2013 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach podjęło uchwałę 
Nr 36/2013 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr 
XXXXI/285/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy na lata 2013-2021. 

Zmieniona niniejszą uchwałą treść w/w uchwały Nr 36/2013 oparta była na błędnym rachunkowo 
obliczeniu kwoty długu planowanej na koniec 2013 roku stanowiącej różnice pomiędzy wartością długu 
istniejącego na koniec 2012 roku pomniejszoną o zaplanowane w uchwale budżetowej Gminy Piekoszów 
na 2013 rok wydatki zmniejszające dług w wysokości 2.054.000 zł oraz prawidłowo ustalone rozchody 
budżetowe w wysokości 5.980.000 zł. 

W związku z tym należało postanowić jak w sentencji. 

P o u c z e n i e 

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
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