
UCHWAŁA NR 17/2010  

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH  

z dnia 10 marca 2010 r. 

 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie: 

 

Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby 

 

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Joanna Marczewska

(sprawozdawca), Ireneusz Piasecki 

 

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w wyniku badania uchwały Nr XXXIV/174/2010 Rady

Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały

budżetowej powiatu 

postanawia

 

stwierdzić  nieważność badanej uchwały w części pkt 4 i 7 Załącznika do uchwały tj. sformułowania

w brzmieniu: prognoza długu (od projektu na 2014 r. z wieloletnią prognozą finansową) z powodu

naruszenia art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,

poz. 1240) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające

ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).  

Uzasadnienie

 

Uchwała Nr XXXIV/174/2010 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 stycznia 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wpłynę ła do Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Kielcach w dniu 8 lutego 2010 roku i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,

poz.577 z późn. zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym. 

 

W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, co następuje: 

 

W pkt 4 Załącznika do badanej uchwały „Opracowanie ostatecznego projektu budżetu” i w punkcie

7 „Debaty nad projektem” zawarte zostały określenia dotyczące materiałów opracowywanych przy

zestawieniu budżetu, załączanych do projektu uchwały budżetowej tj. prognozy długu, a od projektu

na 2014 rok wieloletniej prognozy finansowej. Powyższy zapis dotyczący prognozy długu

i załączania wieloletniej prognozy finansowej nie spełnia wymogów przepisów art. 122 ust. 2 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,

poz. 1241), zgodnie z którym uchwałę  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki

samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po raz

pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011. Z kolei art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, iż projekt uchwały w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz

z projektem uchwały budżetowej. Mając na uwadze ustawę  Przepisy wprowadzające ustawę

o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa dotyczyć  będzie projektu uchwały

budżetowej opracowywanej na rok 2011 a nie jak określono w badanej uchwale od roku 2014.

Ponadto prognoza kwoty długu publicznego zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 oraz art. 227 ust. 2 ustawy

o finansach publicznych stanowi część wieloletniej prognozy finansowej.  

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium orzekło jak w sentencji. 

Pouczenie

 

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje

w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Kielcach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  

Przewodniczący Kolegium 
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