UCHWAŁA NR XXVI.175.S.2020
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 4 listopada 2020 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej
w Ińsku z dnia 30 września 2020 r. 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.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 7 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. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 30 września 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2020-2030.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Uchwała Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 września 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Ińsko na lata 2020-2030 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
dnia 8 października 2020 r.
Kolegium wstępnie zbadało wymienioną uchwałę na posiedzeniu w dniu
21 października 2020 r. stwierdzając, iż należy do właściwości rzeczowej Izby, gdyż
normuje materię określoną w art. 11 ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych.
Wymieniona uchwała budziła zastrzeżenia co do zgodności z 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, ze 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, ze 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), wskutek przeznaczenia środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inne cele niż pokrycie wydatków,
na które ww. środki zostały przekazane.
W związku z powyższym Kolegium wszczęło postępowanie w sprawie
stwierdzenia nieważności badanej uchwały, o czym jednostka została powiadomiona
ze wskazaniem terminu rozstrzygnięcia.
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Kolegium ostatecznie zbadało uchwałę na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2020 r.
W posiedzeniu Kolegium nie uczestniczył przedstawiciel jednostki, jednostka
nie skorzystała również z prawa złożenia wyjaśnień.
Kolegium zważyło, co następuje.
Przedmiotowa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 212 ust. 1
pkt 8, art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy 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, co w myśl art. 91 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym implikuje stwierdzenie nieważności tej uchwały.
Powyższa ocena wynika z faktu, iż uchwałą Nr XVIII/137/2020 Rady Miejskiej
w Ińsku z dnia 30 września 2020 r w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
na 2020 rok wprowadzono do budżetu środki Funduszu w kwocie 500 000,00 zł,
natomiast wydatkowanie tych środków w ramach zaplanowanych przedsięwzięć ujęto
w prognozie finansowej, ustalonej badaną uchwałą Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej
w Ińsku, w wysokości 260 000,00 zł w 2020 r. oraz 240 000,00 zł w 2021 r. Budżet
bieżącego roku jest budżetem zbilansowanym, a jego 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. Prowadzi
to do wniosku, iż środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości
240 000,00 zł zostaną spożytkowane w bieżącym roku budżetowym na inne cele,
niż inwestycje, na które zostały przeznaczone.
W tym stanie rzeczy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
orzekło jak w sentencji.
Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Bogusław Staszewski
(podpisano certyfikatem kwalifikowanym)

