
Uchwała Nr 67/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 4 sierpnia 2010 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVII/178/10 
Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej 

 
Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 

obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 55, poz.577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, 
poz.1591 z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 

 
§ 1 

Stwierdza się nieważność pkt 7 w ust.2 § 7 uchwały nr XXXVII/178/10 Rady 
Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej z powodu istotnego naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 
6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 
ze zm., dalej - ufp).  
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 

Uchwała nr XXXVII/178/10 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 15 lipca 2010 
roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 21 lipca 2010 roku. 

Z treści pkt 7 w ust. 2 § 7 uchwały wynika, że Rada Gminy określając 
szczegółowość projektu budżetu wskazała, że projekt uchwały budżetowej obejmuje 
„prognozę kwoty długu budżetowego”.  

Powyższa regulacja jest niezgodna z przepisami ustawy o finansach 
publicznych. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 ufp prognoza kwoty długu powinna być 
prezentowana w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, którą, zgodnie 
z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.), organ stanowiący 
powinien uchwalić po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011.  

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Dziadowa Kłoda i przysługuje skarga, 
którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. 
Świętego Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej 
uchwały. 
 

 
 

 Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


