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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

 

Uchwała nr 15/25/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 6 sierpnia 2015 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - DzU z 2012 r., poz. 1113  
z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst 
jednolity z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr X/37/2015 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w 
wieloletniej prognozie finansowej z powodu naruszenia art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 
 
 

U z a s a d n i e n i e  
 
 W dniu 7 lipca 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przesłano 
uchwałę nr X/37/2015 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w 
wieloletniej prognozie finansowej. 
 Przedmiotową uchwałą Rada Gminy, powołując w podstawie prawnej m.in. art. 228 
oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wprowadziła zmianę 
załącznika nr 1 do uchwały nr IV/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej. Jak wynika z załączonych do uchwały objaśnień, zmiany w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej są wynikiem wprowadzenia wykonania budżetu gminy za 
2014 r. po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wprowadzono także 
zmiany budżetu gminy dokonane w roku 2015, w szczególności zwiększono rozchody o 
kwotę 31 501,51 zł. W kolumnie 9.7.1 załącznika nr 1 do uchwały w roku 2015 wykazano 
niespełnienie przez Gminę Świerczów relacji, o których mowa w art. 243 oraz art. 244 cyt. 
ustawy o finansach publicznych obliczonych w oparciu o wykonanie roku 2014.  
 
 Zawiadomiony prawidłowo przedstawiciel Gminy, na Kolegium nie stawił się. 
 
 W datowanych na 14 lipca 2015 r. wyjaśnieniach, Wójt Gminy Świerczów podniósł, 
iż w załączniku nr 1 do uchwały z nr X/37/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w 
wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono wykonanie budżetu gminy za 2014 r. i 
wprowadzono zwiększenie rozchodów z tytułu spłat kredytów już zaciągniętych, jak również 
zmiany budżetu w 2015 r. 

Podniesiono, również, iż w celu naprawienia tego wskaźnika, w miesiącu wrześniu  
zostanie przedłożony na Radę Gminy projekt uchwały, który ma objąć w szczególności 
wprowadzenie przychodów z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 25.000 zł oraz wolnych 
środków w kwocie 378.940,99 zł oraz refundacji środków wydatkowanych w roku 2014 w 
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ramach funduszu sołeckiego. Projekt winien naprawić budżet gminy i spełniać warunki 
wynikające z wieloletniej prognozy finansowej. 
 
W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 
Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co 
najmniej: 
 dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  

w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,  
 dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  
 wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  
 przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,  
 przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem 

długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,  
 kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, 

oraz sposób sfinansowania spłaty długu,  
 kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na 

planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3. 
 
Zgodnie z ust. 1 art. 243 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 wraz z należnymi w danym roku odsetkami, 
 wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 
 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 2015 z lat 2012-2014) relacji jej dochodów bieżących 
powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do 
dochodów ogółem budżetu. 

Jak wynika z załącznika nr 1 do uchwały z nr X/37/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w 
sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w 2015 roku Gmina Świerczów nie 
spełnia relacji, o których mowa w art. 243 oraz art. 244 cyt. ustawy o finansach publicznych 
obliczonych w oparciu o wykonanie roku 2014 r. W ocenie Kolegium, po zakończeniu roku 
budżetowego i uzyskaniu ostatecznych danych finansowych o wykonaniu budżetu to właśnie 
dane dotyczące  wykonania, a nie planu według stanu na 30 września roku poprzedzającego 
rok budżetowy, mają kluczowe znaczenie dla oceny prawidłowości uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej dotyczącej tego samego roku. 

W uchwale określono, że relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 
zaliczanych do długu publicznego wraz z odsetkami do prognozowanych dochodów ogółem 
wyniesie w 2015 roku 2,80% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty 
zobowiązań 2,34%.  

Powyższe wskazuje, iż jednostka zaplanowała w uchwale budżetowej wielkości 
poszczególnych kategorii finansowych, które powodują, iż w roku 2015 Gmina Świerczów 
nie spełnia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
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Wobec powyższego Kolegium wskazuje, że przekroczenie w roku 2015 relacji, o 
której mowa w art. 243 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych, w sposób istotny narusza 
wskazane przepisy co skutkuje orzeczeniem jak w sentencji. 

Przedstawione przez przedstawicieli gminy okoliczności pozostają bez wpływu na 
ustalenia nadzorcze Kolegium w zakresie zgodności uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej z obowiązującymi przepisami prawa, o których mowa powyżej. 

 
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 

 
 

 


