
 

 

REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr 5/15/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 9 lutego 2011 r. 
 

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z  art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 

r. o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154, 

poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. 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; 

z 2010 r. nr 238, poz. 1578) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 
w s k a z u j e  

 

w uchwale nr 10/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy 

z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).   

 
 

 

 

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

 

W dniu  10 stycznia 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr 10/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. W treści uchwały nie zawarto objaśnień 

wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.  

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo zawiadomionego 

Związku.   

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

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku 

objętego prognozą co najmniej: 

 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym 

na obsługę długu, gwarancje i poręczenia; 

 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe bu-

dżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; 

 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem 

długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia; 

 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, 

oraz sposób sfinansowania spłaty długu; 

 7) objaśnienia przyjętych wartości. 



 

 

Z redakcji powyższego przepisu wynika, że objaśnienia są obligatoryjnym elementem 

treści uchwały i winny być przez organ stanowiący uchwalone 

Skoro uchwała nr 10/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 r.  

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wieloletnia prognoza finansowa nie 

zawiera objaśnień, co uzasadniało stwierdzenie naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 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 


