
Uchwała Nr 7.95.2014 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 25 lutego 2014 roku 

 
w sprawie: orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/712/2014 Rady Miasta Siedlce z 

dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Miasta Siedlce.  

 
 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)  w związku z art. 11 ust.1 pkt 7 i art. 18 ust.1 pkt 1 
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 
2012 roku poz. 1113 ze zm.) –  
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Orzeka o nieważności Uchwały Nr XXXVIII/712/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 
stycznia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce z 
powodu istotnego naruszenia art. 226 ust.1 w związku z  art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm. )  
 

§ 2 

Na niniejszą uchwałę służy Miastu Siedlce prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia za 
pośrednictwem tutejszego Kolegium. 
 

Uzasadnienie 
 

W dniu 07 lutego 2014 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, 
Zespół w Siedlcach przekazano drogą elektroniczną uchwałę Nr XXXVIII/712/2014 Rady 
Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Miasta Siedlce.  

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww. 
uchwała podlega nadzorowi RIO. 

W przedmiotowej uchwale w załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza 
Finansowa” w kolumnie 1 dot. dochodów ogółem, Rada Miasta przyjęła wykonanie 
dochodów 2013 roku w kwocie 455.981.018,00 zł . Kwota ta stanowiła podstawę do 
wyliczenia informacji o spełnieniu  wskaźników spłaty zobowiązań określonych w art. 243 
ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w roku 2014 i dwóch 
lat następnych. Tymczasem ustalone na podstawie sprawozdania Rb – 27 S i Rb – NDS za 
okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykonanie dochodów wynosi 
350.098.945,15 zł, przy planie w wysokości 467.281.026,89 zł.   



W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje : 

Stosownie do art. 226 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych Wieloletnia 
Prognoza Finansowa powinna być realistyczna, co oznacza, że wartości tam przyjęte 
powinny być zgodne ze stanem faktycznym.  

W świetle art. 243 ust. 1 ww. ustawy  organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku 
budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej 
kwoty przypadających w danym roku budżetowym : 

- spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi 
w danym roku odsetkami, 

- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji  

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z 
obliczonych dla ostatnich trzech lat (dla roku 2014 z lat 2011-2013) relacji jej dochodów 
bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 
wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. 

Przyjęcie zawyżonej kwoty wykonanych dochodów w 2013 roku  podważa 
realistyczność Wieloletniej Prognozy Finansowej i tym samym podważa począwszy od 
2014 roku prawidłowość określonej w Prognozie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych. 

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium uznało, że uzasadnione jest 
stwierdzenie, iż Wieloletnia Prognoza finansowa Miasta Siedlce jest nierealistyczna. 

 

 
 
 

Przewodniczący  Kolegium 

Wojciech Tarnowski  
 


