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Uchwała Nr 4/257/2021

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 3 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

I. Stwierdza, że uchwała Nr XXVI/207/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021-2025, została 
podjęta z naruszeniem przepisów prawa wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

II. Uznaje, że naruszenie ma charakter nieistotny.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą, doręczoną tutejszej Izbie w dniu 5 stycznia 2021 r. Rada Gminy 
Żelazków, uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żelazków na lata 2021-2025.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu poinformowała o terminie badania uchwały 
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej porządku obrad posiedzenia Kolegium 
Izby wyznaczonego na dzień 3 lutego 2021 r. 

Rozpatrując sprawę na posiedzeniu w ww. dniu Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co 
następuje.

Z załącznika Nr 2 określającego przedsięwzięcia do przedmiotowej uchwały wynika, iż dla 
przedsięwzięcia planowanego w ramach wydatków majątkowych pn. „Budowa zbiorników wodnych 
małej retencji w m. Dębe – Zapobieganie zalewaniu terenów nadrzecznych i rekreacji” o okresie 
realizacji obejmującym lata 2016 - 2021, łącznych nakładach określonych na kwotę 183.000,00 zł, z 
limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 56.000,00 zł i limicie zobowiązań stanowiącym wartość 
0,00 zł, jako jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą wskazano „Żelazków” zamiast wskazać 
„Urząd Gminy Żelazków”. 

W załączniku Nr 2 do przedmiotowej uchwały, zawierającym wykaz przedsięwzięć 
wieloletnich, w zakresie zadania pn. „Dotacja celowa na realizacje projektu pn. "Program edukacji 
zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie 
Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej"  - Zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie 
zakażeń i szczepień", Rada ustaliła limit wydatków na lata 2020-2021, z podziałem limitu wydatków 
na rok 2021 – 1.500,00 zł oraz na 2022 – 916,00 zł. Limit zobowiązań dla ww. przedsięwzięcia został 
ustalony w kwocie 0,00 zł i nie przewyższa limitu wydatków na lata 2021 – 2022, które wynoszą 
2.416,00 zł. Powyższe wskazuje, że okresem realizacji zadania powinny być lata 2020-2022.
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Kolegium Izby wskazuje, że zgodnie z przepisami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) integralną część uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej stanowi wykaz przedsięwzięć, będący załącznikiem do tej uchwały. 
Szczegółowość ww. załącznika ustawodawca uregulował w przepisie art. 226 ust. 3 ustawy o 
finansach publicznych, zgodnie z którym określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: 
1)  nazwę i cel;
2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie 

przedsięwzięcia;
3)  okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
4)  limity wydatków w poszczególnych latach;
5)  limit zobowiązań.
Zatem niewłaściwe określenie jednostki odpowiedzialnej za realizację lub koordynację danego 
przedsięwzięcia narusza przepis art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz wielkości, 
o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 3-5 ustawy o finansach publicznych winny być ze sobą 
skorelowane.

W związku z powyższym Kolegium Izby stwierdza, że uchwała w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej została w powyższym zakresie podjęta z naruszeniem ww. przepisów.

Zakres oraz rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości pozwoliły uznać, że ww. naruszenie prawa 
ma charakter nieistotny. 

Wskazane w uchwale Kolegium nieprawidłowości winny zostać wyeliminowane poprzez 
stosowną zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Poznaniu

/-/ Grażyna Wróblewska


		2021-02-04T11:01:21+0000
	Grażyna Wróblewska; RIO w Poznaniu




