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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

Uchwała nr 6/18/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 17 lutego 2021 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  Dz.U. z 2019 r., poz. 2137) 

oraz  art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  

Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze 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 XXVII/196/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z powodu naruszenia art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. 

zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) oraz art. 226 ust. 3  

pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

 

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

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 1 lutego 2021 r. doręczono 

uchwałę nr XXVII/196/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, w której treści w części dotyczącej roku 2021 

ustalono prognozę: 

−  dochodów budżetu ogółem (kolumna 1)  w wysokości 48 459 736,00 zł, w tym dochody 

bieżące (kolumna 1.1) w kwocie 46 722 513,00 zł oraz dochody majątkowe (kolumna 1.2) 

w kwocie 1 737 223,00 zł; 

− wydatków budżetu ogółem (kolumna 2)  w wysokości 54 233 864,00 zł, w tym wydatki 

bieżące (kolumna 2.1) w kwocie 50 378 615,00 zł oraz wydatki majątkowe (kolumna 2.2) 

w kwocie 3 855 249,00 zł; 

− przychodów budżetu (kolumna 4) w łącznej kwocie 5 839 616,00 zł, z tego: 

− nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kolumna 4.2) w wysokości 5 214 370,00 zł, w 

tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.2.1)  wysokość 5 148 882,00 zł; 

− spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (kolumna 4.4) w wysokości 625 

246,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.4.1)  wysokość 625 246,00 

zł; 

− rozchodów budżetu (kolumna 5) w łącznej kwocie 65 488,00 zł,  z tego spłaty rat 

kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 5.1) w 

wysokości 65 488,00 zł. 

Powyższe wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wielkościami 

przyjętymi w  budżecie Gminy Dobrzeń Wielki na 2021 rok. Zgodność tę cechuje również 

określona w wieloletniej prognozie finansowej relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o 

której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (kolumna 7.1) wyszczególniająca 

różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości minus 
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3 656 102,00 zł. Wielkość między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki dotyczące 

określonego w art. 242 ustawy o finansach publicznych powiększenia o odpowiednie dla roku 

prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 cyt. ustawy (kolumna 7.2) określono w kwocie 

1 558 268,00 zł. 

Jak wynika z ustalonego stanu przyjęte przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki w wieloletniej 

prognozie finansowej w części dotyczącej roku 2021 relacje stanowią powtórzenie wielkości 

wynikających z uchwały nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 

2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2021 rok, w której planowane 

wydatki bieżące w wys. 50 378 615,00 zł są wyższe o kwotę 230 462,97 zł niż planowane 

dochody bieżące w wys. 46 722 513,00 zł  powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 

w wys. 3 425 639,03 zł. 

W złożonych pisemnych wyjaśnieniach sygn. Fn-B.3020.1.2021 z dnia 15.02.2021 r.  

dotyczących powołanego stanu Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podniósł, co następuje: w związku 

z podjęciem Uchwały Nr XXVII/195/2021 przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki w dniu 27 stycznia 

2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2021 rok, przewidującej 

deficyt budżetu w części bieżącej i w części majątkowej budżetu, wyjaśniam, że do konstrukcji 

budżetu gminy w części dotyczącej wskazania przychodów finansujących zaplanowany deficyt 

budżetu w jego części bieżącej omyłkowo użyto zapisy przepisu art. 242 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych, który będzie miał zastosowanie po raz pierwszy do opracowania i 

wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022. Powyższe spowodowało 

w konsekwencji wadliwe wskazanie z katalogu przychodów wyszczególnionych w pkt 7) ust. 2 

art. 217 ustawy o finansach publicznych, jako źródła zrównoważenia zaplanowanych wydatków 

bieżących budżetu, przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, które 

to przychody mogą stanowić źródło finansowania deficytu w budżecie na rok 2021 wyłącznie 

w części majątkowej budżetu. Wyżej opisana nieprawidłowość zostanie skorygowana na 

najbliższej sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. 
 

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel gminy prawidłowo 

zawiadomionej. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 
Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez 

organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo, 

w konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności bądź 

też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią 

orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów 

skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć 

należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, 

podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa 

materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę 

podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z dnia 3 grudnia 1996 r. sygn. akt SA/Wr 949/96; 

wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. akt II SA/Wr 1459/97; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 

13 kwietnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 625/11; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 

2018 r., sygn. akt I SA/Ol 153/18). 

Za wskazaniami sądów administracyjnych przyjąć nadto należy, że zasady, które 

odnoszą się do budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie równowagi budżetowej, 

muszą mieć zastosowanie do wieloletnich prognoz finansowych. Ograniczenia, o których 

mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych dotyczą zarówno kwot wydatków bieżących 

na etapie planowania jak również wykonania. Skoro organ nie może uchwalać budżetu, którego 
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realizacja spowoduje naruszenie równowagi budżetowej, to realizacja wieloletniej prognozy 

finansowej również nie może doprowadzić do naruszenia powołanej zasady równowagi (wyrok 

WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 czerwca 2011 r.,sygn.  I SA/Go 366/11). 

W tym stanie w ocenie Kolegium uchwalenie przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki budżetu na 

2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej w zakreślonej części roku 2021, w których 

planowane wydatki bieżące w wys. 50 378 615,00 zł są wyższe o kwotę 230 462,97 zł niż 

planowane dochody bieżące w wys. 46 722 513,00 zł powiększone o nadwyżkę budżetową z 

lat ubiegłych w wys. 3 425 639,03 zł istotnie narusza art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż 

planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne 

środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. 

Na tle złożonych wyjaśnień Kolegium podnosi, iż zgodnie z brzmieniem  art. 242 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych określonym na podstawie art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 

2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym 

planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o 

przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, niemniej stosownie do regulacji art. 8 

ust. 2 cyt. ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 

znowelizowane przepisy art. 242 mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania i 

wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego 

na rok 2022. 

W zakresie dotyczącym przyjętego w § 2 w zw. z Załącznikiem Nr 2 do przedmiotowej 

uchwały wykazu przedsięwzięć Kolegium wskazuje, iż zgodnie z wymogiem art. 226 ust. 3 pkt 

5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w załączniku do uchwały w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia 

limit zobowiązań.  Zgodnie z ustaloną wykładnią powołanego przepisu limity te nie mogą być 

większe niż wysokość łącznych nakładów finansowych przewidzianych na wykonanie danego 

zadania. Również nie jest dopuszczalne, aby limit zobowiązań przewyższał sumę limitów 

wydatków planowanych w okresie do zakończenia realizacji przedsięwzięcia; w sytuacji, gdy 

na dane przedsięwzięcie zostały już poniesione w części wydatki (zawarta umowa na część 

zadania), to limit zobowiązań winien być o tę kwotę pomniejszony. 

Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwalając załącznik obejmujący wykaz realizowanych 

przedsięwzięć nie zapewniła mu wewnętrznej zgodności i spójności w zakresie wynikającym z 

powyższych wskazań, co w efekcie doprowadziło do ustalenia w sposób nieprawidłowy 

limitów zobowiązań, co istotnie narusza art. 226 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych. 

W tym stanie Kolegium RIO w Opolu postanowiło jak w sentencji. 

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 

    Grzegorz Czarnocki 
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