UCHWAŁA Nr 0102-50/19
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w Olsztynie
z dnia 17 stycznia 2019 roku
w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Korszach z
dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2019.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561)
uchwala, co następuje:
§1
Wskazuje się nieprawidłowość w uchwale Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Korszach z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2019, polegającą na
tym, że:
w opracowanej na podstawie tej Uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korsze na
lata 2019-2030, w roku 2019 nie zostanie zachowana relacja wynikająca z przepisu
art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
§2

Wskazaną w § 1 nieprawidłowości należy usunąć w sposó b przedstawiony w uzasadnieniu, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2019 r., pod rygorem stwierdzenia nieważności
uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2019.

UZASADNIENIE
Rada Miejska w Korszach w dniu 21 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr IV/30/2018
uchwalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2019.
W dniu 31 grudnia 2018 r. przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z
prawem.

2
Pismem z dnia 10 stycznia 2019 r. zawiadomiono Gminę Korsze, iż uchwała ta będzie
rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu
17 stycznia 2019 r. (zwanym dalej Kolegium Izby).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, orzekanie o
nieważności uchwał i zarządzeń , w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 wyżej wymienionej
ustawy, zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowej. Z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych wynika, że właściwość rzeczowa regionalnych izb
obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek
samorządu terytorialnego w sprawach budżetu i jego zmian.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu
Kolegium Izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, któ rego sprawa jest
rozpatrywana. Przedstawiciel Gminy Korsze w osobie Skarbnika Gminy Korsze uczestniczyła w
posiedzeniu Kolegium Izby. Przedstawiciel stwierdziła, że przedmiotowa uchwała dla roku 2019
nie spełnia wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), jednakże nie ma zagrożenia realizacji zadań
publicznych. Pani Skarbnik Gminy szczegó łowo przedstawiła sytuację finansową Gminy Korsze i
plany jej poprawy.
Kolegium Izby badając na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. ww. uchwałę Rady
Miejskiej w Korszach ustaliło, że w opracowanej na podstawie tej Uchwały Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Korsze na lata 2019-2030, w roku 2019 nie zostanie zachowana
relacja wynikająca z przepisu art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu,
któ rego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po
roku budżetowym nie jest spełniona relacja wynikająca z przepisu art. 243 ustawy o finansach
publicznych.
Wskazane powyżej naruszenie prawa należy usunąć Uchwałą Rady Miejskiej w Korszach,
w któ rej przyjęte wartości spowodują zachowanie relacji wynikającej z przepisu art. 243 ustawy
o finansach publicznych.
Uchwała powinna być podjęta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2019 r.
Wobec powyższego Kolegium Izby postanowiło, jak w sentencji.

