
Uchwała Nr 62/2013 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 8 maja 2013 r. 

w sprawie  stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLI/263/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 
kwietnia 2013 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Połaniec na lata 
2013 – 2027. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym: 

Przewodniczący: Henryk Rzepa – Prezes Izby 

Członkowie: Wojciech Czerw, Monika Dębowska–Sołtyk (sprawozdawca), Iwona Kudła, Joanna 
Marczewska, 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 2012 r. poz. 1113) w wyniku badania 
Uchwały Rady Miejskiej w Połańcu 

p o s t a n a w i a 

stwierdzić  nieważność  Uchwały Nr XLI/263/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 kwietnia 2013 
roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Połaniec na lata 2013 – 2027 
z powodu naruszenia art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 Nr 98 poz. 1071z późn. zm.) w związku z 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.). 

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

Uchwały  Nr XLI/263/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 kwietnia 2013 roku, w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Połaniec na lata 2013 – 2027 wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach elektronicznie w dniu 15 kwietnia 2013 r. ponadto 
w wersji papierowej do Zespołu  Zamiejscowego w Sandomierzu w dniu  15 kwietnia 2013 roku. Na 
podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych została objęta postępowaniem nadzorczym, w wyniku którego stwierdzono, że 
uchwała przesłana w wersji elektronicznej została podpisana przez  Ewę Patriak, która nie jest 
upoważniona do podpisania uchwał Rady Miejskiej w Połańcu. Wersja „papierowa” badanej 
uchwały złożona w izbie zawiera podpis przewodniczącego Rady Miejskiej  Stanisława Lolo. 

Zgodnie z brzmieniem art. 230 ust 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ), po zmianach  wprowadzonych ustawą z dnia 7 grudnia 2012 
roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 poz. 
1456) obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2013 roku,  uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej są przekazywane do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu 
elektronicznego. Kolegium stwierdziło, że dokument elektroniczny zawiera wady formalne, 
polegające na podpisaniu go przez osobę nieupoważnioną do dokonania tej czynności. 

Zgodnie bowiem z art. 107 KPA decyzja powinna zawierać między innymi podpis z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Działając 
na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym przepis ten należy zastosować do oceny 
ważności uchwały podejmowanej przez radę gminy. Osobą upoważnioną do podpisania uchwały 
rady gminy jest przewodniczący rady bądź też wiceprzewodniczący tej rady. 
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Kolegium stwierdziło ponadto, że Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera objaśnienia przyjętych 
wartości które stanowią zasadniczy element WPF. Z objaśnień tych wynika, że „wartości pożyczki 
zaplanowanej do zaciągnięcia w 2013 roku wynosi 1.220.482 zł z przeznaczeniem na realizację 
zadań inwestycyjnych”, co narusza art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ), zgodnie z którym jednostki 
samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło 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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