
Uchwała Nr 30/2015
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części zarządzenia Nr 44/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodniczący: Zbigniew Rękas – Zastępca Prezesa Izby

Członkowie: Stanisław Banasik, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna Marczewska 
(sprawozdawca), 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 poz. 1113 z późn. zm.) 
oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).

p o s t a n a w i a

stwierdzić nieważność w części zarządzenia Nr 44/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany 
Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028 tj. kolumny 16.1, 16.2 i 16.3 w załączniku nr 
1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” z powodu naruszenia art. 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku 
z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1127)

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

Zarządzenie Nr 44/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 
Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2014-2028 w systemie Besti@ wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 
w dniu 15 stycznia 2015 roku.

W wyniku badania zarządzenia stwierdzono, że Gmina Moskorzew w załączniku Nr 1 do 
zarządzenia pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wykazała pozycje sekcji 16 z załącznika nr 1 do 
w/w rozporządzenia Ministra Finansów, które dotyczą stopnia niezachowania relacji określonych 
w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 b ustawy o finansach publicznych. 
Zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zawartym 
w załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie 
jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240 b ustawy o finansach publicznych.

Art. 240b ustawy o finansach publicznych stanowi, że w razie braku możliwości uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 242–244, budżet jednostki samorządu terytorialnego ustala regionalna 
izba obrachunkowa.

Gmina Moskorzew nie miała podstaw do wykazania sekcji 16 w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
na lata 2014 – 2028, gdyż Regionalna Izba Obrachunkowa nie ustalała budżetu Gminy Moskorzew 
na rok 2014.
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Ponadto Kolegium wskazuje, że Gmina nie wykazała kredytu zaciągniętego w 2014 roku 
w wysokości 182.469,00 zł, zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu, w kolumnie 14.1 „Spłaty rat 
kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające 
wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”. Kwota długu Gminy wykazana w kolumnie 
6 załącznika nr 1 na koniec 2014 roku wynosi 2.735.931,45 zł, z tego 2.719.814,80 zł są to 
zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, a 16.116,65 zł to kwota zobowiązań wymagalnych 
planowanych do spłaty w 2015 roku. W kolumnie 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 
papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 
zaciągniętych” suma wykazanych spłat stanowi natomiast kwotę 2.537.345,80 zł. Różnica pomiędzy 
kwotą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - 2.719.814,80 zł a sumą spłat rat kapitałowych 
wykazaną w kolumnie 14.1 w wysokości 2.537.345,80 zł stanowi kwotę 182.469,00 zł tj. kwotę 
kredytu zaciągniętą na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.3.1).

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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