
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr 3/ 5 /2011 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia  26 stycznia 2011 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 jedn.- Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. 

Dz.U. nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz.U. nr 113, poz. 984; z 2003 r. Dz.U. nr 149, poz. 1454; 

z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Dz.U. nr 14, poz. 114, Dz.U. nr 64, poz. 565, Dz.U. nr 

249, poz. 2104; z 2009 r. Dz.U. nr 157, poz. 1241) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu, 

 

s t w i e r d z a  

w uchwale nr XIII/12/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 

29 grudnia 2010 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” 

na rok 2011 brak określenia planowanego deficytu budżetu Związku Międzygminnego wraz 

ze źródłami pokrycia deficytu, co narusza postanowienia art. 212 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 

4 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 

1240 z późn. zm.). 

 

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do dnia 18 lutego 2011 r.  

w sposób wskazany w uzasadnieniu. 

 

 

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

 

W dniu 7 stycznia 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XIII/12/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 29 

grudnia 2010 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 

rok 2011. W uchwale zaplanowano na 2011 r. dochody Związku w wysokości 1.357.629,66 

zł, wydatki w wysokości 1.457.629,66 zł oraz przychody w wysokości 100.000,00 zł. Ujemna 

różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami Związku stanowi deficyt, którego 

wielkość powinna zostać określona w w/w uchwale Związku. 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel Związku prawidłowo zawiadomionego nie stawił 

się. 

Stosownie do art. 4.  ust. 2  ustawy o finansach publicznych przepisy ustawy dotyczące 

jednostek samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio do związków gmin.  

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy uchwała budżetowa określa kwotę 

planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego. 
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Ustalony stan faktyczny, identyfikowany z treścią uchwały nr XIII/12/10 Zgromadzenia 

Związku Międzygminnego „Czysty Region” wskazuje, iż w uchwale nie określono 

planowanego deficytu budżetu Związku w wysokości 100.000 zł, wynikającego z ujemnej 

różnicy pomiędzy kwotą planowanych  dochodów Związku a kwotą planowanych wydatków 

wraz ze źródłami jego pokrycia, przy uwzględnieniu norm z art. 217 ust. 2 cyt. ustawy.  

 

Doprowadzenie wskazanej wyżej nieprawidłowości do stanu zgodnego z prawem, poprzez 

określenie w uchwale wielkości planowanego deficytu i źródeł jego pokrycia powinno 

nastąpić w terminie do dnia 18 lutego 2011 r.  

 

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 


