
Uchwała Nr 99/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z 30 listopada 2011 roku 

 
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Domaniów 

Nr XIII/71/11 z 28 października 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Domaniów 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 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 r. 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 uchwały Rady Gminy Domaniów Nr XIII/71/11  

z 28 października 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Domaniów z powodu istotnego naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 7 oraz art. 229 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  
poz. 1240 z późn. zm.).  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy Domaniów Nr XIII/71/11 z 28 października 2011 roku 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaniów wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 3 listopada 2011 roku. 

Przedmiotową uchwałą, powołując się m.in. na przepisy art. 226, 227, 229  
i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240 z późn. zm. - dalej ufp), Rada Gminy Domaniów dokonała zmian  
w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Izby ustaliło, co następuje: 
Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) wartości wyniku budżetu  

i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu różnią się od wartości 
ujętych w budżecie. I tak: 

 wynik budżetu wg WPF wynosi - 1.278.029 zł a wg uchwały budżetowej 
wynosi - 1.495.846 zł; 

 przychody wg WPF wynoszą 0 zł a wg uchwały budżetowej wynoszą 
3.519.087 zł; 

 rozchody wg WPF wynoszą 915.251 zł a wg uchwały budżetowej wynoszą 
2.023.251 zł; 

 dług wg WPF wynosi 6.583.314 zł a wg uchwały budżetowej wynosi 
5.467.314 zł. 

Określenie w przedmiotowej uchwale wielkości budżetowych dla 2011 roku 
niezgodnie z uchwałą budżetową na 2011 rok w sposób istotny narusza art. 229 ufp 
zgodnie, z którym 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.  

Rada Gminy wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 226 ust. 1 pkt 7 ufp nie 
dokonała objaśnień przyjętych wartości. Kolegium wskazuje, że sformułowanie 
objaśnień wielkości (parametrów) przyjętych w prognozie powinno czynić ją bardziej 



realistyczną, przedstawiającą sytuację finansową gminy w oparciu o analizę wielu 
zróżnicowanych czynników wpływających na stan finansów jednostki. Objaśnienia 
w stosunku do poszczególnych ustaleń wieloletniej prognozy finansowej winny 
pełnić funkcję informacyjną; powinny przedstawiać m.in. metodologię obliczania 
dochodów, jak również metodę przyjętą do oszacowania wydatków. W zakresie 
planowanych przedsięwzięć winny uzasadniać możliwość pokrycia łącznej kwoty na 
przedsięwzięcia zaplanowane w poszczególnych latach. 

Ponadto w badanej uchwale dla lat 2011 i 2012 nie określono regulacji 
dotyczących sposobu sfinansowania deficytu budżetu i spłaty długu, a także nie 
wskazano przeznaczenia nadwyżki budżetowej czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 4 
i pkt 6 ufp. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

we Wrocławiu orzekło jak w sentencji. 
 
Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Domaniów 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. 

 
 
 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 
 


