
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  
 

Uchwała nr 5/13/2011 

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 (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 III/19/10 Rady Gminy Łambinowice w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej naruszenie art. 229 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 III/19/2010 Rady Gminy Łambinowice w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej.  

W załączniku do uchwały zawarto m.in. wyszczególnienie planowanych  na 2011 r. kwot: 

- dochodów ogółem w wysokości 20.441.477,30 zł 

- wydatków ogółem w wysokości 18.980.630,00 zł 

Wskazano, również wynik budżetu w wysokości 1.460.847,30 zł.  

Jak wynika z uchwały nr III/18/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2010 r. 

dochody budżetu na 2011 r. ustalono w łącznej kwocie 20.441.477,30 zł a wydatki budżetu 

określono w łącznej wysokości 19.299.022,30 zł. Dodatnia różnica pomiędzy planowanymi 

dochodami a wydatkami  Gminy stanowi nadwyżkę, której wielkość określono w § 3 uchwały 

w kwocie 1.142.455,00 zł. 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej Gminy nie stawił się.  

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

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej 

prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co 

najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz 

długu jednostki samorządu terytorialnego. 

Ustalony stan faktyczny wskazuje, iż przyjęta w wieloletniej prognozie finansowej, przy 

wyliczeniu wyniku budżetu roku 2011, wielkość planowanych wydatków w kwocie 

18.980.630,00 zł jest odmienna od wielkości planowanych wydatków w uchwale budżetowej 

w wysokości 19.299.022,30 zł. Wobec powyższego wynik budżetu wskazany w wieloletniej 

prognozie finansowej nie jest zgodny z wynikiem budżetu uchwalonego uchwałą nr III/18/10. 

Kolegium jednocześnie zauważa, że  w objaśnieniach przyjętych w wieloletniej prognozie 
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finansowej  wielkości wskazano kwoty planowanych wydatków oraz wynik budżetu 2011 r. 

zbieżny z wielkościami wynikającymi z podjętej przez Radę Gminy Łambinowice uchwały 

budżetowej na 2011 r.  

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 

 

 
 

 

 


