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Uchwała Nr 28/1730/2021

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 8 grudnia 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 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

I. Stwierdza, że uchwała Nr XXVIII/258/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 

2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 

2021 – 2025, została podjęta z naruszeniem przepisów prawa wskazanych w uzasadnieniu do 

uchwały.

II. Uznaje, że naruszenie ma charakter nieistotny.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą, przekazaną tutejszej Izbie w dniu 16 listopada 2021 r., Rada Gminy 

Sieroszewice, powołując się na przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach 

publicznych dokonała zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice 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 8 grudnia 2021 r.

Rozpoznając sprawę przedmiotowej uchwały Kolegium ustaliło i zważyło, co następuje.

Na podstawie analizy zmian wprowadzonych w załączniku Nr 2 do przedmiotowej uchwały, 

obejmującym wykaz przedsięwzięć ustalono, iż w poz. 1.3.1.7 wprowadzono nowe przedsięwzięcie 

pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości i 

porządku w gminie” z okresem realizacji na lata 2021 - 2032, zaplanowano łączne nakłady w kwocie 

25.241.459,95 zł oraz limit zobowiązań i limity wydatków na lata 2021-2032 w kwocie ogółem 

22.722.046,36 zł. Z powyższego wynika, że suma wydatków zaplanowana w latach 2021-2032, tj. 
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kwota 22.722.046,36 zł jest niższa o 2.519.413,59 zł niż ustalone łączne nakłady na ww. 

przedsięwzięcie. 

Z objaśnień do badanej uchwały wynika, iż: „W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF 

wprowadza się zadanie pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice”. Umowa z dnia 24.09.2012 roku zawarta z 

Regionalnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim 

obowiązuje do 2032 roku. Wydatki poniesione w latach 2017-2020 wyniosły 2.519.413,59 zł, limit na 

rok 2021 – 1.427.521,89 zł. Lata następne oszacowano przy założeniu corocznego wzrostu cen za 

przyjęte odpady o 5%.  Łączne nakłady finansowe  - 25.241.459,95 zł”. 

Zatem w ocenie Kolegium Izby okres realizacji powyższego przedsięwzięcia winien 

obejmować lata 2012-2032.

Kolegium Izby wskazuje, że zgodnie z przepisami art. 226 ustawy o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 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.

W ocenie Kolegium, wymienione wyżej naruszenia przepisów prawa mają charakter nieistotny. 

Wskazane nieprawidłowości powinny zostać wyeliminowane przy kolejnej zmianie uchwały.  

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Poznaniu

/-/ Grażyna Wróblewska
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