Elektronicznie podpisany przez:
Grażyna Wróblewska; RIO w Poznaniu
dnia 13 maja 2020 r.

Uchwała Nr 11/474/2020
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 13 maja 2020 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) Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu:

I.

Stwierdza, że uchwała Nr XIV/146/2020 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 15 kwietnia
2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/136/2019 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 20 grudnia
2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszyń, 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 16 kwietnia 2020 r., Rada Miejska
Zbąszynia dokonała zmiany uchwały Nr XIII/136/2019 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 20 grudnia
2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszyń.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu poinformowała o terminie badania uchwały
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej porządku obrad posiedzenia Kolegium
Izby wyznaczonego na dzień 13 maja 2020 r.
Rozpatrując sprawę na posiedzeniu w ww. dniu Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co
następuje.
Z załącznika Nr 1 do badanej uchwały wynika, że suma spłat rat kapitałowych oraz wykupu
papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już
zaciągniętych (poz. 10.6) wynosi 6.227.433,66 zł, natomiast kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia
2019 r. faktycznie wynosi 3.327.433,66 zł. Zatem dane zawarte w poz. 10.6 załącznika Nr 1 do
przedmiotowej uchwały nie dają informacji o rzeczywistych obciążeniach budżetów lat następnych
spłatami zobowiązań wynikających z kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 1 stycznia 2020 r.
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Powyższe ustalenia wskazują, że uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów art. 226
ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
869, z późn. zm.).
W ocenie Kolegium, wymienione wyżej naruszenie przepisów prawa ma charakter nieistotny.
Wskazana nieprawidłowość powinna zostać wyeliminowana przy kolejnej zmianie uchwały.
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