
Uchwała Nr 27/2014 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 19 lutego 2014 r. 
w sprawie  stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XLV/237/14 Rady Gminy Samborzec 
z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Samborzec na lata 2014 – 2020 i stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa. 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym: 
Przewodniczący: Zbigniew Rękas - Zastępca Prezesa Izby 
Członkowie: Stanisław Banasik, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła (sprawozdawca), 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 ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r.  poz. 1113 z późn.zm.) 
i art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , 
poz.594) w wyniku badania uchwały Nr XLV/237/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 
2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Samborzec na lata 2014-
2020 

p o s t a n a w i a 

1. stwierdzić nieważność w części uchwały w zakresie przedsięwzięcia pn. „Trasy rowerowe 
w Polsce wschodniej 2015-2020” z powodu naruszenia art. 226 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ), 

2. stwierdzić nieistotne naruszenie prawa polegające na sporządzeniu wieloletniej prognozy 
finansowej bez dopełnienia obowiązku zachowania wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego (Dz. U. poz. 86 ) po zmianach wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów 
z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. poz. 1736 ). 

U z a s a d n i e n i e 
Uchwała  Nr XLV/237/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie  Finansowej  Gminy Samborzec na lata 2014 – 2020 wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w systemie Besti@ w dniu 30 stycznia 2014 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 badania przedmiotowej uchwały Kolegium stwierdziło, że w załączniku  do  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dla przedsięwzięcia „Trasy rowerowe 
w Polsce wschodniej” (2015-2020) nie określono limitu zobowiązań. Brak określenia limitu 
zobowiązań stanowi naruszenie art. 226 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, zgodnie z którym w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia m.in. limit zobowiązań. 
Jednocześnie Kolegium wskazuje, iż załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzony 
został zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 
2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, podczas 
gdy w dniu podejmowania badanej uchwały obowiązywało już Rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej jednostki samorządu terytorialnego określające nowy wzór wieloletniej prognozy 
finansowej. Rozporządzenie zmieniające weszło w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia, 
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którego dokonano w dniu 31 grudnia 2013 roku tj. 1 stycznia 2014 roku. Zgodnie 
z § 2 rozporządzenia zmieniającego obowiązywał okres przejściowy, w którym dane wynikające ze 
zmian wzoru wieloletniej prognozy finansowej zamieszczane były w objaśnieniach stanowiących 
integralną część WPF. Okres przejściowy upłynął jednak w dniu 14 stycznia i na dzień 
podejmowania uchwały wieloletnia prognoza finansowa winna zostać podjęta w wersji zgodnej ze 
wzorem określonym w rozporządzeniu zmieniającym. 
Ponadto  Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera rozbieżności w zakresie wykazania kwoty 
dochodów z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3) w stosunku do kwoty dochodów wynikających 
z uchwały budżetowej. Wskazać należy również na błędne określenie kwot wydatków (kol.11.4) 
„Wydatki inwestycyjne kontynuowane” i (kol.11.5) „Nowe wydatki inwestycyjne” w stosunku do 
kwot wykazanych na poszczególne przedsięwzięcia ujętych w „Wykazie przedsięwzięć”. Nadmienia 
się, iż w tytule uchwały zapisano, że jest to uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Samborzec na lata 2014-2020, natomiast z treści normatywnej uchwały Nr 
XLV/237/14 wynika, że jest to uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-
2020 a nie jej zmian.

W związku z powyższymi nieprawidłowościami Kolegium nie może uznać, że Wieloletnia Prognoza 
Finansowa Gminy Samborzec została prawidłowo sporządzona zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa. 

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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