
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA

W    O P O L U

U c h w a ł a    Nr   21/90/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 24 listopada 2004 r.

Na  podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jednolity - DzU z 2001 r. nr 55, poz.

577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149,

poz. 1454) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

s t w i e r d z a

w § 1 uchwały nr XXVI/172/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 10 listopada 2004 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004-2007

naruszenie art. 110 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych polegające na sytuowaniu

w treści wieloletniego programu inwestycyjnego pod pozycjami 2, 8, 10, 11 wydatków,

których okresów realizacji nie ustalono oraz zaniechaniu określenia jednostki organizacyjnej

realizującej program lub koordynującej wykonywanie programu.

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do 15 grudnia 2004 r. w sposób

wskazany w uzasadnieniu.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 18 listopada 2004 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono

uchwałę nr XXVI/172/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 10 listopada 2004 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004-2007,

w której treści (§ 1) sytuowano nowe brzmienie wieloletniego programu inwestycyjnego

wykazujące w pozycjach 2, 8, 10, 11 brak wzajemnego powiązania pomiędzy wielkościami

łącznych nakładów finansowych a kwotami określającymi poszczególne wielkości planu

wydatków na lata 2004-2007.

Jak zawarto w wyjaśnieniach sygnowanych przez Burmistrza (pismo z 22.11.2004 r. sygn.

FinI3014/25/04) w odniesieniu doLp. 2, 8, 10, 11 inwestycje będą  realizowane  po roku

2007, nie ma określonej daty zakończenia zadań.

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:

Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego stwierdzony brak wzajemnego powiązania w

wieloletnim programie inwestycyjnym wielkości łącznych nakładów finansowych z

poszczególnymi wielkościami wydatków w latach 2004-2007 w pozycjach 2, 8, 10, 11

spowodowany sytuowaniem w treści wieloletniego programu inwestycyjnego wydatków,

których terminu realizacji nie ustalono implikuje wskazaniem naruszenia dyspozycji art. 110

ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych literalnie stanowiącej, iż organ stanowiący

jednostki samorządu terytorialnego dla każdego programu określa okres realizacji programu i

łączne nakłady finansowe.

W tym stanie nie może również legitymować działania Rady Miejskiej w Korfantowie

powołana  podstawa prawna normatywnie wyrażona dyspozycjami  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

o samorządzie gminnym oraz art. 109 ustawy o finansach publicznych, bowiem powołane

regulacje dotyczące wyłącznej kompetencji organu stanowiącego do uchwalenia budżetu oraz
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określające treść budżetu - w kontekście określenia zgodnej z prawem treści przedmiotowego

planu wieloletniego w części dotyczącej:

− jednostki organizacyjnej realizującej program lub koordynującej wykonywanie programu,
− okresu realizacji programu i łącznych nakładów finansowych
posiadają istotne znaczenie dla oceny zgodności planowania wykraczającego poza okres

bieżącego roku budżetowego z dyspozycją art. 110 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

obligującą do sytuowania w kolejnych uchwałach budżetowych nakładów na uruchomiony

program w wysokości umożliwiającej jego terminowe zakończenie.

Tym samym stwierdzony brak powiązania wielkości łącznych nakładów finansowych z

poszczególnymi wielkościami wydatków w latach 2004-2007 w pozycjach 2, 8, 10, 11

wydatków spowodowany nieokreśleniem terminów realizacji przedmiotowych zadań oraz

nieokreślenie jednostki organizacyjnej realizującej program lub koordynującej wykonywanie

programu uzasadnia wskazaniem naruszenia dyspozycji art. 110 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o

finansach publicznych.

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium wskazuje, iż usunięcie stwierdzonej

nieprawidłowości winno nastąpić poprzez określenie treści wieloletniego programu

inwestycyjnego zgodnie z kryteriami przyjętymi w art. 110 ust. 2 ustawy  o finansach

publicznych.

W przypadku niedoprowadzenia do zgodności zapisów uchwały z obowiązującymi

przepisami prawa w zakreślonym terminie Izba podejmie działania w trybie określonym art.

12 ust. 2  ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Przewodniczący Kolegium


