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Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Ldz

Uchwała Nr XXI/ ^53? , 2022
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w Rzeszowie

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadze-
niu postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały Nr L/339/2022 Rady Miasta
Łańcuta z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Łańcuta - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 i art. 18a ust 3
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1668) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., póz. 559 )

stwierdza nieważność

badanej uchwały z powodu ujęcia w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF
w póz. 1. 3. 2. 16 przedsięwzięcia jednorocznego pn. "Budowa kładki dla pieszych w
Woli Dalszej gm. Białobrzegi" realizowanego w 2023 w kwocie 100. 000 złw formie
dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Białobrzegi w sytuacji, gdy przed-
miotowe zadnie nie stanowi zadania własnego Miasta Łańcuta, które może być ujęte
w wykazie przedsięwzięć wieloletnich i jest formą transferu środków pieniężnych do
Gminy Białobrzegi. Nieprawidłowość stanowi istotne naruszenie art. ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. póz. 1634).

Uzasadnienie

W dniu 4 sierpnia 2022 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
wpłynęła uchwała Nr L/339/2022 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 lipca 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta. Wobec przed-
miotowej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
uchwałą Nr XX/1285/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku wszczęło postępowanie
nadzorcze w sprawie stwierdzenia Jej nieważności.

Kolegium Regionalnej Izby Obrafchunkowej w Rzeszowie badając przedmio-
tową uchwałę ustaliło, co następuje:

Rada Miasta Łańcuta powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r., póz. 559) oraz art. 226
do 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2022 r., póz. 1634) dokonała zmian w wieloletniej prognozie finansowej



Miasta Łańcuta. Badaną uchwałą Rada Miasta wprowadziła zmiany w wieloletniej
prognozie finansowej na lata 2022-2036 obejmujące zmiany w budżecie gminy na
2022 rok, natomiast w załączniku Nr 2 dokonano zmian w Załączniku Nr 2, w tym
polegających na zaplanowaniu limitu wydatków na przedsięwzięcie pn. "Budowa
kładki dla pieszych w Woli Dalszej gm. Białobrzegi" realizowanego w 2023 w kwocie
100.000 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Białobrzegi.

Badając przedmiotowa uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie zważyło, co następuje:

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przez
przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3, należy rozumieć wieloletnie programy,
projekty lub zadania, w tym związane z:
1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3;
2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ujęte wieloletnie programy, projekty lub zadania w wykazie, o którym mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, powinny dotyczyć zadań realizo-
wanych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, a zatem nie mogą być
ujęte zadania innej jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, wojewódz-
two samorządowe) polegające na przekazaniu dotacji celowej, która stanowi trans-
fer środków finansowych. Przekazane środki finansowe w badanej uchwale dla
Gminy Białobrzegi na pomoc finansową służyć będą realizacji przedsięwzięcia
Gminy Białobrzegi i osiągnięciu efektu ekonomicznego tej jednostki samorządu te-
rytorialnego. Nie jest również zasadne określenie w załączniku Nr 2 do uchwały
Urzędu Miasta jako jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej przedmiotowe
przedsięwzięcie. Określony limit wydatków w roku 2023 obejmujący transfer środ-
Rów finansowych nie spełnia zasady wieloletności przedsięwzięcia, która oznacza,
że limity wydatków powinny być ustalone na więcej niż jeden rok budżetowy.

Ujęcie w Załączniku nr 2 przedsięwzięcia p. n. "Budowa kładki dla pieszych
w Woli Dalszej gm. Białobrzegi" z powyższych powodów w istotny sposób narusza
art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdziło nieważ-
ność badanej uchwały.

Na niniejszą uchwałę Gminie przysługuje prawo wniesienia skargi do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Kolegium Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 30 dni od daty jej doręcze-
nią.
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