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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr 3/5/2014 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 29 stycznia 2014 r. 
 

Na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - DzU z 2012 r., poz. 1113  

z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

s t w i e r d z a  

w uchwale nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014 naruszenie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 

 

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do dnia 26 lutego 2014 r.  

w sposób wskazany w uzasadnieniu. 

 

 

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

 

 Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

w dniu 7 stycznia 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę  

nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy na rok 2014. 

 Jak wynika z uchwalonej na tej samej sesji uchwały nr 180/XXVII/2013 w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – załącznik nr 1 do uchwały pn. „Wieloletnia 

prognoza finansowa” (kolumna 9.8) w roku 2014 Gmina Radłów nie spełnia relacji,  

o których mowa w art. 243 oraz art. 244 cyt. ustawy o finansach publicznych obliczonych w 

oparciu o plan trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.  

 

Na posiedzenie Kolegium stawili się przedstawiciele gminy prawidłowo 

zawiadomionej, którzy przedstawili działania jednostki zmierzające do spełnienia przez 

Gminę Radłów w latach 2014-2015 relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych. Skarbnik Gminy wskazała, iż złożony został wniosek do banku z prośbą o 

prolongatę spłaty raty kredytu z roku 2014 na kolejny rok. Ze wstępnych informacji wynika, 

iż wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Ponadto wpływ na sytuację finansową gminy 

ma umorzenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska części pożyczki, co skutkuje 

zmniejszeniem zadłużenia gminy. Jednostka dokonała również wstępnych wyliczeń relacji w 

oparciu o dane z wykonania roku 2013 wykazane w sprawozdaniach za grudzień roku 2013, 

które wskazują, iż relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2014-2015 

zostanie spełniona. 

Na posiedzeniu Kolegium podniesiono, iż w dniu 26 lutego 2014 r. planowana jest 

sesja Rady Gminy Radłów, na której zostaną dokonane zmiany budżetu oraz wieloletniej 

prognozy finansowej, które doprowadzą do zgodności z prawem uchwały podjęte w dniu 30 

grudnia 2013 r. Na powyższą okoliczność przedstawiono pismo Przewodniczącej Rady 

Gminy Radłów. 



strona 2/3  

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 3/5/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z art. 211 ustawy o finansach publicznych budżet jednostki samorządu 

terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej 

jednostki, uchwalanym na rok budżetowy, a podstawą gospodarki finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.  

Na mocy art. 212 ust. 1 cyt. ustawy, uchwała budżetowa określa m.in.  

 łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  

z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, 

 łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  

z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, 

 kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który ma zastosowanie po 

raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2014 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 2014 z lat 2011-2013) relacji jej dochodów bieżących 

powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do 

dochodów ogółem budżetu. 

W myśl ust. 2 tego artykułu, przy obliczaniu relacji, dla roku poprzedzającego rok budżetowy 

przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego.  

Ponadto zgodnie z art. 244 ust. 1 cyt. ustawy do łącznej kwoty przypadających w danym roku 

budżetowym spłat i wykupów dodaje się, przypadające do spłaty w tym samym roku 

budżetowym, kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu 

terytorialnego. 

Jak wynika z załącznika nr 1 do podjętej w dniu 30 grudnia 2013 r. przez Radę Gminy 

Radłów uchwały nr 180/XXVII/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

na lata 2014-2020 (załącznik nr 1, kolumna 9.8), w 2014 roku Gmina Radłów nie spełnia 

relacji, o których mowa w art. 243 oraz art. 244 cyt. ustawy o finansach publicznych 

obliczonych w oparciu o plan trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.  

W uchwale określono, że relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zaliczanych do 

długu publicznego wraz z odsetkami do prognozowanych dochodów ogółem wyniesie w 2014 

roku 6,99% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 6,56%.  

Powyższe wskazuje, iż jednostka zaplanowała w uchwale budżetowej wielkości 

poszczególnych kategorii finansowych, które powodują, iż w roku 2014 Gmina Radłów nie 

spełnia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Przedstawione przez przedstawicieli gminy okoliczności pozostają bez wpływu na 

ustalenia nadzorcze Kolegium w zakresie zgodności uchwały budżetowej z obowiązującymi 

przepisami prawa, o których mowa powyżej. 
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Doprowadzenie wskazanej wyżej nieprawidłowości do stanu zgodnego z prawem, 

powinno nastąpić poprzez dokonanie takich zmian odpowiednich wielkości uchwały 

budżetowej, aby została zachowana relacja określona w art. 243 cyt. ustawy o finansach 

publicznych. Termin usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości wyznacza się do dnia  

26 lutego 2014 r.  

 

W przypadku niedoprowadzenia do zgodności zapisów uchwały z obowiązującymi 

przepisami prawa w zakreślonym terminie Izba podejmie działania w trybie określonym  

art. 12 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 

 

Przewodniczący Kolegium 
 

 

 


