
Uchwała Nr 5/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 24 lutego 2020 roku 

w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XVII/190/2020 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz 
na 2020 rok. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym: 

Przewodniczący: Zbigniew Rękas – Zastępca Prezesa Izby 

Członkowie: Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła (sprawozdawca), Ireneusz 
Piasecki 

na podstawie art. 12 ust.1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (jedn. tekst Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 ) 

postanawia 

I. Wskazać nieprawidłowości występujące w uchwale Nr XVII/190/2020 Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie uchwaleniu budżetu Gminy Sandomierz na 2020 rok  
polegające na: 
- określeniu budżetu w sposób powodujący, iż jego realizacja spowoduje, że relacja określona 
w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz.U z 2019 r, 
poz. 869 z późn.zm.) nie będzie zachowana w 2021 roku, 
- nieprawidłowym określeniu kwoty dochodów w dziale 756, rozdział 75621 § 0010 „Wpływy 
z podatku dochodowego od osób fizycznych”, co stanowi naruszenie art. 3 ust. 1 i 2  w związku 
z art. 33 ust. 1a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (tekst jedn. z 2020 poz. 23) . 

II. Wskazać sposób usunięcia powyższej nieprawidłowości poprzez określenie kwoty dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów budżetu w sposób pozwalający na zachowanie relacji 
wynikających z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. 

III. Wskazać termin usunięcia nieprawidłowości określonych w pkt I do dnia 20 marca 2020 roku. 
Uzasadnienie 

Uchwała Nr XVII/190/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2020 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach w dniu 31 stycznia 2020 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych w/w uchwała została objęta 
postępowaniem nadzorczym. 

W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium stwierdziło, że Rada Miasta  przyjęła 
założenia na 2020 r., których  realizacja spowoduje, że w roku budżetowym 2021 relacja określona 
w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie zostanie spełniona. Zgodnie zaś z uregulowaniami 
zawartymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym 
oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja ta nie zostanie spełniona. 

Powyższa nieprawidłowość wynikła, w związku z bezpodstawnym zastosowaniem w Uchwale 
Nr XVII/189/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Id: 50122EC9-2C7C-4013-8B4F-E43FB316795F. Podpisany Strona 1



Sandomierz na lata 2020-2035, wyłączeń  odsetek i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań o których 
mowa w art. 243 ustawy. 

Jednocześnie Kolegium wskazuje, iż w wyniku badania nadzorczego Uchwały Nr XVII/189/2020     
Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2035, stwierdziło nieważność tej uchwały w związku 
z niezachowaniem relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie 
2021 roku i naruszeniem art. 226 ustawy. 

Kolegium wskazuje również na nieprawidłowe określenie  planu dochodów w dziale 756, rozdział 
75621 § 0010 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” tj. na kwotę 25.100.000 zł. 
podczas gdy z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów  stosownie do art. 33 ust.1a 
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynika, że plan z w/w dochodów  na 
2020 r. wynosi 24.656.123 zł. Wskazać należy, iż w ustawie o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego w art. 3 określone zostały źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zaś 
w art. 33 wskazane zostały zasady i tryb przekazywania j.s.t. informacji o wysokościach subwencji 
i wpłat. Miasto Sandomierz planując dochody  na 2020 r z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych zawyżyło kwotę dochodów w porównaniu do przekazanej 
informacji z MF. 

Ponadto w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.”, do niniejszej uchwały  nie ujęte 
zostały planowane dochody  i wydatki w dziale 751, rozdział 75101 na kwotę 4.954 zł. Powyższa 
nieprawidłowość została naprawiona Zarządzeniem Burmistrza Nr 11/2020/SK z dnia  23.01.2020 r. 

Biorąc  pod uwagę  powyższe Kolegium orzekło jak w sentencji. 

   

  
 

Przewodniczący Kolegium 
 
 
 

Id: 50122EC9-2C7C-4013-8B4F-E43FB316795F. Podpisany Strona 2




