
Uchwała	nr	138/2018
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	19	grudnia	2018	r.

w	sprawie	stwierdzenia	nieważności	uchwały	Rady	Miejskiej	w	Obornikach	Śląskich	
nr	II/6/18	z	dnia	29	listopada	2018	r.	w	sprawie	zmiany	uchwały	nr	L/367/2017	

z	dnia	28.12.2017	r.	w	sprawie	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	
Gminy	Oborniki	Śląskie	na	lata	2018–2027

Na	podstawie	art.	18	ust.	1	pkt	1	w	związku	z	art.	11	ust.	1	pkt	7	ustawy	z	dnia	7	października
1992	r.	o	regionalnych	izbach	obrachunkowych	(Dz.U.	z	2016	r.	poz.	561)	oraz	art.	91	ust.	1	ustawy
z	dnia	8	marca	1990	 r.	 o	 samorządzie	gminnym	 (Dz.U.	 z	2018	 r.	 poz.	994,	 z	późn.	 zm.),	Kolegium
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

stwierdza	nieważność

uchwały	 Rady	Miejskiej	 w	 Obornikach	 Śląskich	 nr	 II/6/18	 z	 dnia	 29	 listopada	 2018	 r.	 w	 sprawie
zmiany	 uchwały	 nr	 L/367/2017	 z	 dnia	 28.12.2017	 r.	 w	 sprawie	Wieloletniej	 Prognozy	 Finansowej
Gminy	Oborniki	Śląskie	na	lata	2018–2027	—	wobec	istotnego	naruszenia	art.	243	ust.	1	w	związku
z	art.	226	ust.	1	pkt	6a	ustawy	z	dnia	27	sierpnia	2009	r.	o	 finansach	publicznych	(Dz.U.	z	2017	r.
poz.	2077,	z	późn.	zm.).

Uzasadnienie

Uchwała	Rady	Miejskiej	w	Obornikach	Śląskich	nr	II/6/18	z	dnia	29	listopada	2018	r.	w	sprawie
zmiany	 uchwały	 nr	 L/367/2017	 z	 dnia	 28.12.2017	 r.	 w	 sprawie	Wieloletniej	 Prognozy	 Finansowej
Gminy	 Oborniki	 Śląskie	 na	 lata	 2018–2027	 wpłynęła	 w	 formie	 dokumentu	 elektronicznego	 do
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	w	dniu	4	grudnia	2018	roku.

Badając	 zgodność	 z	 prawem	 przedmiotowej	 uchwały,	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachun-
kowej	we	Wrocławiu	stwierdziło,	co	następuje:

Rada	 dostosowała	 wieloletnią	 prognozę	 finansową	 do	 zmian	 dochodów	 i	 wydatków	 wprowa-
dzonych	do	uchwały	budżetowej	(uchwała	Rady	Miejskiej	w	Obornikach	Śląskich	nr	II/5/2018	z	dnia
29	 listopada	 2018	 r.	 w	 sprawie	 zmiany	 uchwały	 nr	 L/368/2017	 Rady	 Miejskiej	 w	 Obornikach
Śląskich	 z	 dnia	 28	 grudnia	 2017	 r.	 w	 sprawie	 budżetu	 Gminy	 Oborniki	 Śląskie	 na	 2018	 rok).
Wprowadzone	 zmiany,	 w	 tym	 obniżenie	 planowanej	 w	 2018	 r.	 nadwyżki	 operacyjnej	 do	 kwoty
29.323,90	 zł,	 powodują	 obniżenie	 wskaźnika	 jednorocznego	 w	 2018	 r.	 do	 4,63%	 planowanych
dochodów,	co	skutkuje	niespełnieniem	relacji,	o	której	mowa	w	art.	243	u.f.p.,	w	2021	roku.

Z	 art.	 226	 ust.	 1	 pkt	 6a	 u.f.p.	 wynika,	 że	 wieloletnia	 prognoza	 finansowa	 powinna	 być	 reali-
styczna	i	określać	dla	każdego	roku	objętego	prognozą	m.in.	relacje,	o	których	mowa	w	art.	242–244,
w	tym	informację	o	stopniu	niezachowania	 tych	relacji	w	przypadkach,	o	których	mowa	w	art.	240a
ust.	4	i	8	oraz	art.	240b	u.f.p.

Zgodnie	 z	 art.	 243	 u.f.p.	 organ	 stanowiący	 jednostki	 samorządu	 terytorialnego	 nie	 może
uchwalić	budżetu,	którego	realizacja	spowoduje,	że	w	roku	budżetowym	oraz	w	każdym	roku	nastę-
pującym	 po	 roku	 budżetowym	 relacja	 łącznej	 kwoty	 przypadających	 w	 danym	 roku	 budżetowym:
spłat	 rat	 kredytów	 i	 pożyczek,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 89	 ust.	 1	 pkt	 2–4	 oraz	 art.	 90	 u.f.p.	 wraz
z	 należnymi	 w	 danym	 roku	 odsetkami	 od	 kredytów	 i	 pożyczek,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 89	 ust.	 1
i	 art.	 90	u.f.p.,	wykupów	papierów	wartościowych	 emitowanych	na	 cele	 określone	w	 art.	 89	ust.	 1
pkt	 2–4	 oraz	 art.	 90	 u.f.p.	 wraz	 z	 należnymi	 odsetkami	 i	 dyskontem	 od	 papierów	 wartościowych
emitowanych	 na	 cele	 określone	 w	 art.	 89	 ust.	 1	 i	 art.	 90	 u.f.p.	 oraz	 potencjalnych	 spłat	 kwot
wynikających	 z	 udzielonych	 poręczeń	 oraz	 gwarancji,	 do	 planowanych	 dochodów	 ogółem	 budżetu
przekroczy	średnią	arytmetyczną	z	obliczonych	dla	ostatnich	trzech	lat	relacji	jej	dochodów	bieżących
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powiększonych	 o	 dochody	 ze	 sprzedaży	 majątku	 oraz	 pomniejszonych	 o	 wydatki	 bieżące,	 do
dochodów	 ogółem	 budżetu.	 Tym	 samym	 nie	 można	 uchwalić	 wieloletniej	 prognozy	 finansowej
z	naruszeniem	relacji,	o	której	mowa	w	art.	243	u.f.p.,	w	latach	objętych	prognozą.

Biorąc	pod	uwagę	powyższe,	Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	orzekło
jak	w	sentencji	uchwały.

Na	 niniejszą	 uchwałę	 Radzie	 Miejskiej	 w	 Obornikach	 Śląskich	 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	uchwały.

Przewodnicząca	Kolegium	
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	

we	Wrocławiu	

Lucyna	Hanus


