
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr  4/23/2008 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 13 lutego 2008 r. 
 

 Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. DzU nr 154, 

poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. 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) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu   
 

w s k a z u j e  

nieprawidłowość polegającą na ujęciu w § 14 uchwały nr XIII/150/2007 Rady Miejskiej w Białej z 

dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008 

prognozy łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, co stanowi 

naruszenie art. 184 w związku z art. 180 ustawy o finansach publicznych.  

 

 

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

 

W dniu 7 stycznia 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XIII/150/2007 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008, w której w § 14 zawarto regulację o treści: „Załącza się 

prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z 

załącznikiem nr 14”.   

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 13 lutego 2008 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Opracowywana przez organ wykonawczy Gminy i dołączana każdorazowo do projektu 

uchwały budżetowej prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, 

wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, stanowi odrębny od projektu uchwały 

budżetowej dokument, o czym stanowi art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.   

W uchwalonym 28 grudnia 2007 roku budżecie na 2008 rok w § 14 zawarto zapis, że 

załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie 

z załącznikiem nr 14.      

W tym stanie prawnym wskazać należy, że określenie w treści § 14 uchwały budżetowej  prognozy 

łącznej kwoty długu stanowiącej załącznik nr 14 do tej uchwały wykracza poza normatywny zakres 

uchwały budżetowej określony dyspozycją art. 184 w związku z art. 180 ustawy o finansach 

publicznych i tym samym nie może znajdować uzasadnienia w powołanych w podstawie prawnej 

przepisach. 
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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 

 

 


