
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr  5/29/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 27 lutego 2008 r. 
 

 Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- 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; z 2004 r. nr 273, 

poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu   

w s k a z u j e  

w § 12 uchwały nr XXIV/248/08 Rady Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Opola na 2008 rok naruszenie art. 184 ustawy o finansach publicznych 

polegające na sytuowaniu w normatywnej treści uchwały budżetowej prognozy długu miasta Opola 

na lata 2008-2024 (zgodnie z zał. nr 20 do uchwały).  

 

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

 

W dniu 31 stycznia 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

XXIV/248/08 Rady Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Opola na 2008 rok, w treści której (§ 12 uchwały) sytuowano „prognozę długu miasta Opola na lata 

2008-2024 zgodnie z załącznikiem nr 20”.  

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w uchwale nr 500/2007 z dnia 14 

grudnia 2007 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Opola projekcie 

uchwały budżetowej na 2008 rok w odniesieniu do normatywnego zakresu projektu uchwały 

budżetowej Związku identyfikowanego z brzmieniem § 12 „załącza się prognozę długu miasta 

Opola na lata 2008-2024 zgodnie z załącznikiem nr 20” stwierdził, iż powołany element związany z 

określeniem prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającej 

z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowi odrębny – od projektu uchwały budżetowej – 

materiał źródłowy przedkładany wraz z projektem uchwały budżetowej, o czym literalnie stanowi 

art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 27 lutego 2008 r. przedstawiciel Miasta Opola 

zawiadomionego prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z dyspozycją art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej 

wraz z objaśnieniami oraz prognozę i informację, o których mowa w art. 180, zarząd jednostki 

samorządu terytorialnego przedstawia: 

1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania, 

2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

- do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 

Tym samym jak wynika z literalnego brzmienia powołanego przepisu rozróżnieniu podlegają 

prawne ramy projektu uchwały budżetowej oraz przedkładanej wraz z nim dokumentacji źródłowej 

w postaci uprzednio powołanych prognozy i informacji o których mowa w art. 180 cyt. ustawy, 

zatem  sytuowanie w normatywnej treści projektu uchwały budżetowej opracowanej przez organ 
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wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego prognozy długu nie znajduje prawnego 

uzasadnienia. 

W tym stanie jednoznacznie wskazać należy, iż sytuowanie w treści uchwały budżetowej 

„prognozy kwoty długu” wykracza poza normatywny zakres uchwały budżetowej określony 

dyspozycją art. 184 ustawy o finansach publicznych i tym samym nie może legitymować w 

powołanym zakresie podstawy prawnej uchwały nr XXIV/248/08 Rady Miasta Opola z dnia 24 

stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Opola na 2008 rok. 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do 

wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje  

- na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

        Przewodniczący Kolegium 

 

 


