Uchwała Nr 14/2014
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXIII/273/13 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 24 grudnia 2013 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na
lata 2013 – 2028.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym:
Przewodniczący: Zbigniew Rękas - Zastępca Prezesa Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska–Sołtyk (sprawozdawca),
Iwona Kudła, 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 2012r, poz. 1113 z późn. zm.),
art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r.
poz.594 z późn. zm.) i art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 267)

postanawia
wskazać naruszenie prawa w Uchwale Nr XXXIII/273/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia
24 grudnia 2013 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata
2013 – 2028 tj. art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249 poz. 2104 z późn. zm. ) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) .

Uzasadnienie
Uchwała Nr XXXIII/273/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 grudnia 2013 roku, w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2013 - 2028 wpłynęła do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu w dniu
31 grudnia 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 wskaźnik zadłużenia do dochodów planowanych do uzyskania w 2013 roku
wynosi 61,76 %, co narusza art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r.,
zgodnie z którym łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego w trakcie roku
budżetowego nie może przekroczyć 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej
jednostki. Art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku miał zastosowanie na
podstawie art. 121 ust. 8 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych do
określenia zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego do końca 2013 roku.
Kolegium stwierdziło jednocześnie iż, w badanej uchwale w stosunku do uchwały budżetowej na
2013 roku występują rozbieżności w zakresie określenia wysokości dochodów i wydatków bieżących
na kwotę 19.480,00 zł. Rozbieżność ta została usunięta poprzez podjęcie Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Osiek Nr 79/13 z dnia 31.12.2013 r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej na lata 2013 -2028.
W dniu 27 grudnia 2013 roku wpłynęła uchwała Nr XXXIII/275/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia
24 grudnia 2013 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata
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2014 – 2028 i zgodnie z § 5 treści normatywnej tej uchwały wynika, że traci moc uchwała Nr
XXIV/209/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2028, zaś z § 6 wynika, że Nr XXXIII/275/13 Rady Miejskiej
w Osieku z dnia 24 grudnia 2013 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Osiek na lata 2014 – 2028 wchodzi z w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2014 r. co skutkuje tym iż w chwili podejmowania uchwały Kolegium izby poddana badaniem
uchwała nie obowiązuje w związku z czym Kolegium ogranicza się jedynie do wskazania, że
podjęcie uchwały nastąpiło z naruszeniem prawa i na podstawie odesłania zawartego w art. 91 ust
5 ustawy o samorządzie gminnym odpowiednio do art. 158 § 2 kodeksu postępowania
administracyjnego orzeka jak w sentencji.
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło jak w sentencji.

Przewodniczący Kolegium
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