
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  
 

Uchwała nr 3/6/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia  26 stycznia 2011 r. 

 
Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z z art. 11 ust. 1 pkt 7 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; 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; z 2009 r. nr 157, poz. 1241) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 
w s k a z u j e  

 

w uchwale nr XIII/13/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 29 

grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej naruszenie art. 226 

ust. 1 pkt 7 oraz art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 1 pkt 8 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych  (Dz.U. 

 z 2009 r. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.). 

 
 

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/13/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 29 

grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. W treści uchwały 

przedstawionej organowi nadzoru nie zawarto objaśnień wielkości przyjętych w wieloletniej 

prognozie finansowej. Dodatkowo w zał. Nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa”  

w części  „Prognoza kwoty długu i jej spłat” nie wskazano relacji planowanego poziomu 

zadłużenia oraz jego spłaty do planowanych dochodów j.s.t. w latach 2011-2013 w oparciu o 

normy wynikające z art. 169-171 ustawy z  dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104). 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel prawidłowo zawiadomionego Związku  nie 

stawił się.  

W tym stanie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdza, co następuje: 

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. 226 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 cyt. ustawy wieloletnia prognoza finansowa 

powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej m.in.: 

 - kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 

243 ustawy, oraz sposób sfinansowania spłaty długu; 

 - objaśnienia przyjętych wartości. 
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Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 121 ust. 1 pkt 8 ustawy Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych, na lata 2011-2013 objęte wieloletnią 

prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 243 ustawy), mają zastosowanie 

zasady określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

W odniesieniu do treści uchwały nr XIII/13/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Czysty Region” wskazać należy, iż uchwała nie zawiera objaśnień, o których mowa w art. 

226 ust. 1 pkt 7 ustawy. W załączniku nie przedstawiono również wyliczenia wskaźników  

z w/w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, jakkolwiek w 

tym miejscu zaznaczyć należy, iż dane niezbędne do ich wyliczenia znajdują się w  zał. Nr 1 

do uchwały.  

Niewątpliwie istotnym jest, z uwagi na charakter wieloletniej prognozy finansowej 

stanowiącej instrument planowania wieloletniego w zakresie m.in. planowanych przez 

podmiot przedsięwzięć i prognozy kwoty długu a jednocześnie powiązanie tego aktu  

z uchwałą 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,  funkcjonowanie w obrocie prawnym uchwały nr XIII/13/10 Zgromadzenia 

Związku z elementami wskazanymi w art. 226 ust. 1 pkt 6 i pkt 7, stąd, z uwagi na powyższe, 

Kolegium wskazuje na konieczność wprowadzenia w/w elementów do uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej przez organ stanowiący.  

 

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 

 

 
 

 

 


