UCHWAŁA NR XXIV.164.S.2020
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwał Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 września 2020 r.: Nr XVIII/137/2020 w sprawie zmian budżetu i zmian
w budżecie na 2020 rok oraz Nr XVIII/138/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2020-2030
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwala, co następuje:
§ 1. Wszczyna się postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady
Miejskiej w Ińsku z dnia 30 września 2020 r.: Nr XVIII/137/2020 w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie na 2020 rok oraz Nr XVIII/138/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2020-2030, wskutek naruszenia art. 212 ust. 1 pkt 8, art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w zw. z art. 65 ust. 28 ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568,
z późn. zm.) i § 3 ust. 1 uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie
wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP
z 2020 r. poz. 662) – poprzez przeznaczenie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inne cele niż pokrycie wydatków, na które ww. środki zostały przekazane.
§ 2. W odniesieniu do uchwały budżetowej, wymienionej w paragrafie poprzedzającym, jako sposób usunięcia nieprawidłowości wskazuje się odpowiednie zmniejszenie o kwotę 240 000 zł
planowanych wydatków bieżących, które nie mogą zostać pokryte środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, bądź też ustalenie planu dochodów z tytułu środków rzeczonego
Funduszu w wysokości odpowiadającej planowanym w tym roku wydatkom, na które środki
te mają zostać przeznaczone.
§ 3. Ustala się termin usunięcia nieprawidłowości występującej w uchwale budżetowej do dnia
20 listopada 2020 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wstępnie zbadało uchwały Rady
Miejskiej w Ińsku z dnia 30 września 2020 r.: Nr XVIII/137/2020 w sprawie zmian budżetu i zmian
w budżecie na 2020 rok oraz Nr XVIII/138/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2020-2030, stwierdzając iż należą one do właściwości rzeczowej regionalnych izb obrachunkowych odpowiednio z mocy art. 11 ust. 1 pkt 2 i 7
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
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W ocenie Kolegium przedmiotowe uchwały zostały podjęte z naruszeniem art. 212 ust. 1
pkt 8, art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 65 ust. 28 ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i § 3 ust. 1 uchwały Nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację
zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, wskutek przeznaczenia środków
Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych na inne cele niż pokrycie wydatków, na które ww. środki
zostały przekazane. Powyższa ocena wynika z faktu, iż uchwałą Nr XVIII/137/2020 wprowadzono
do budżetu środki Funduszu w kwocie 500 000 zł, ustalając budżet bieżącego roku jako zbilansowany (przychody obejmują wszystkie środki pozostające do wykorzystania po rozliczeniu ubiegłorocznego budżetu, tj. kwotę 1 038 352,87 zł wynikającą z bilansu za ubiegły rok budżetowy).
Uchwałą Nr XVIII/138/2020 wydatkowanie tych środków, w ramach zaplanowanych przedsięwzięć, ustalono w wysokości 260 000 zł w 2020 r. oraz 240 000 zł w 2021 r., nie planując w 2021 r.
przychodów pochodzących z niewykorzystanej kwoty środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Prowadzi to do wniosku, iż środki Funduszu w wysokości 240 000 zł zostaną spożytkowane w bieżącym roku budżetowym na inne cele niż inwestycje, na które zostały przeznaczone.
W związku z opisanym wyżej naruszeniem prawa Kolegium wszczęło postępowanie
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, wskazując sposób i termin usunięcia nieprawidłowości, stosownie do wymogów art. 12 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
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