Elektronicznie podpisany przez:
Grażyna Wróblewska; RIO w Poznaniu
dnia 12 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr 1/50/2022
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 12 stycznia 2022 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, z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

I.

Stwierdza, że uchwała Nr 381/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wieleń na lata 2022 - 2041,
została podjęta z naruszeniem przepisów prawa wskazanych w uzasadnieniu oraz zasady
spójności.

II.

Uznaje, że naruszenie ma charakter nieistotny.

Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą, przekazaną tutejszej Izbie w dniu 22 grudnia 2021 r., Rada Miejska w
Wieleniu, powołując się na przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach
publicznych uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Wieleń na lata 2022 ‑ 2041.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu poinformowała o terminie badania uchwały
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej porządku obrad posiedzenia Kolegium
Izby wyznaczonego na dzień 12 stycznia 2022 r.
Rozpoznając sprawę uchwały na posiedzeniu w ww. dniu Kolegium Izby po zapoznaniu się z
jej treścią ustaliło i zważyło, co następuje.
Z analizy załącznika Nr 2 do przedmiotowej uchwały, dotyczącego przedsięwzięć ujętych w
poz. 1.3.2.5 pn. „Przebudowa ulic w obrębie osiedla pomiędzy ulicą Drawską i os. Przytorze w
Wieleniu – I etap (ul. Bukowska, Akacjowa, Topolowa, Jarzębinowa)” oraz w poz. 1.3.2.34
„Zapewnienie dostępu do wody dla odbiorców z Gminy Wieleń – budowa sieci wodociągowej os.
Międzylesie w Wieleniu” jako jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą podano „WIELEŃ”.
Zgodnie z przepisem art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
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odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia. Przez jednostkę
organizacyjną odpowiedzialną w ww. zakresie, w myśl przepisów ustawy o finansach publicznych,
należy rozumieć jednostki sektora finansów publicznych takie jak: jednostki budżetowe (np. Urząd
Gminy), zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury. Zatem w powyższym zakresie uchwała
została podjęta z naruszeniem przepisów art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
Przepis art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określa minimalny zakres danych
zawartych w wieloletniej prognozie finansowej. Jednocześnie ustawodawca w art. 230b ustawy o
finansach publicznych zamieścił delegację dla Ministra Finansów do określenia w drodze
rozporządzenia wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego - mając
na względzie potrzebę zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych oraz
sporządzenia realistycznych prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wykonując
powyższą delegację ustawową Minister Finansów w dniu 10 stycznia 2013 r. wydał rozporządzenie
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r.
poz.

83),

w

którym

we

wzorze

załącznika

Nr

1

określił

obowiązek

podania

m.in. danych uzupełniających w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane.
W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie WPF określającym prognozowane dochody i
wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób
finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sfinansowanie spłaty długu
w 2022 r.: - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) w 2022 r.
wykazano w kwocie 26.464.261,41 zł, a z uchwały budżetowej wynika kwota 26.464.261,06 zł.
W ocenie Kolegium, wymienione wyżej naruszenie przepisów prawa ma charakter nieistotny.
Wskazane nieprawidłowości powinny zostać wyeliminowane przy kolejnej zmianie uchwały.
Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu
/-/ Grażyna Wróblewska
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