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Art. 6. Numer ewidencyjny, o którym mowa wart. 37 
ust. 1 pkt 5 ustawy wymienionej wart. 1, zamieszcza się 
w dowodzie osobistym po wejściu w życie ustawy okre
ślającej organizację i zasady funkcjonowania powszech
nego elektronicznego systemu ewidencji ludności. 

Art. 7. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działal
ności gospoda rczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. 
Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. 
Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, 
poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. 
Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, 
z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, 
poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, 
poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 
i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, 
poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, 

poz. 369, Nr 75, poz. 471, Nr 88, poz. 554, Nr 96, 
poz. 591, Nr 98, poz. 602 i Nr 106, poz. 677) wart. 8 skre
śla się ust. 2. 

Art. 8. Minister Spraw Wewnętrznych i Administra
cji ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 
w terminie do dnia 1 stycznia 1999 r., jednolity tekst 
ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów 
ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu. 

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1999 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1-3, 5-10, 22 i pkt 26-
33 oraz art. 7 i 8, które wchodzą w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 
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USTAWA 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

o zmianie ustawo regionalnych izbach obrachunkowych, o samorządzie terytorialnym 
oraz o finansowaniu gmin. 

Art. 1. W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o re
gionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, 
poz. 428, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, z 1995 r. Nr 124, 
poz. 601, z 1996 r. Nr 58, poz. 262 i Nr 106, poz. 496 oraz 
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255 i Nr 106, 
poz. 679) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 1. 1. Regionalne izby obrachunkowe, zwane 
dalej «izbami», są państwowymi orga
nami nadzoru i kontroli gospodarki fi
nansowej podmiotów, o których mowa 
w ust. 2. 

2. Izby powołane są do nadzoru nad dzia
łalnością komunalną w zakresie spraw 
budżetowych oraz kontroli gospodarki 
finansowej i zamówień publicznych: 

1) gmin, związków międzygminnych, in
nych komunalnych osób prawnych 
i sejmików samorządowych, 

2) Krajowego Związku Kas Powszechne
go Ubezpieczenia Zdrowotnego, zwa
nego dalej «Krajowym Związkiem 
Kas», oraz kas regionalnych i kas 
branżowych powszechnego ubezpie
czenia zdrowotnego, zwanych dalej 
«kasami regionalnymi» i «kasami 
branżowymi». 

3. Izby wydają opinie w sprawach określo
nych ustawami. 

4. Izby prowadzą działalność informacyjną 
i szkoleniową w zakresie objętym nadzo
rem i kontrolą."; 

2) w art. 5 w ust. 1 po wyrazach "gospodarkę finanso
wą" dodaje się wyrazy ..i zamówienia publiczne"; 

3) wart. 5 w ust. 1, wart. 6 oraz wart. 18 w ust. 3 wy
razy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 2"; 

4) w art. 9: 
a) w ust. 3 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu: 

"Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokon
trolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrze
żenia do kolegium izby.", 

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 
,,4. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednost

ki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzy
mania wystąpienia pokontrolnego zą po
średnictwem izby. Podstawą zgłoszenia za
strzeżenia może być tylko zarzut naruszenia 
prawa poprzez błędną jego wykładnię lub 
niewłaściwe zastosowanie. 

5. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, ule
ga zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrze
żenia w odniesieniu do wniosków pokontrol
nych objętych zastrzeżeniem."; 

5) dodaje się art. 9a w brzmieniu: 

"Art. 9a. Izby kontrolują pod względem rachunko
wym i formalnym kwartalnesprawozda
nia z wykonania budżetów gmin, sporzą
dzane na zasadach określonych przez Mi
nistra Finansów."; 

6) art. 1 O otrzymuje brzmienie: 

"Art. 10. 1. Informację o stwierdzonych nieprawi
dłowościach w zakresie danych doty-
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czących naliczania subwencji i rozliczeń 
dotacji celowych prezes izby przekazu
je organom dokonującym podziału 
tych środków oraz Prezesowi Rady Mi
nistrów. 

2. Informację o stwierdzonych nieprawi
dłowościach prezes izby przekazuje: 

1) jeżeli dotyczą działalności kasy regio
nalnej lub kasy branżowej - Zarządo
wi Krajowego Związku Kas, 

2) jeżeli dotyczą działalności Krajowego 
Związku Kas - Prezesowi Rady Mini
strów, Ministrowi Finansów oraz Mi
nistrowi Zdrowia i Opieki Społecznej. 

3. Informacje o stwierdzonych nieprawi
dłowościach w zakresie rozliczeń zadań 
zleconych Krajowemu Związkowi Kas, 
kasom regionalnym lub kasom branżo
wym, izba przekazuje organom zlecają
cym te zadania. 

4. Zarząd Krajowego Związku Kas jest obo
wiązany przedstawić kolegium izby 
w terminie jednego miesiąca informację 
o podjętych działaniach mających na ce
lu usunięcie stwierdzonych nieprawidło
wości."; 

7) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 11. 1. Izba bada w trybie nadzoru określonym 
wart. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, 
Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz 
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 
i Nr 107, poz. 686) zgodność z prawem 
uchwał organów gmin w sprawach: 

1) budżetu, 

2) procedury uchwalania budżetu, 

3) układu wykonawczego budżetu gmi
ny, jego szczegółowości oraz zmian, 

4) absolutorium dla zarządu, 

5) emitowania obligacji oraz określania 
zasad ich zbywania, nabywania i wy
kupu przez zarząd, 

6) zaciągania pożyczek i kredytów dłu
goterminowych, 

7) ustalania maksymalnej wysokości 

pożyczek i kredytów krótkotermino
wych, 

8) zobowiązań w zakresie podejmowa
nia inwestycj i i remontów o wartości 
przekraczającej granicę ustalaną co
rocznie przez radę, 

9) określenia wysokości sumy, do któ
rej zarząd może samodzieln ie zacią
gać zobowiązania, 

10) udzielania poręczeń majątkowych, 

11) wskazania banków prowadzących 

obsługę bankową gminy, 

12) określenia zakresu i zasad przyzna
wania dotacji dla jednostek gospo
darki pozabudżetowej, 

13) blokowania planowanych wydatków 
budżetowych, 

14) upoważnienia zarządu gminy do do
konywania zmian w budżecie, 

15) upoważnienia zarządu do dyspono
wania rezerwami, 

16) uchwalania planu dochodów i wy
datków gminnego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. 

2. W przypadku nieuchwalenia budżetu 
przez radę gminy do 31 marca roku bu
dżetowego izba ustala budżet gminy 
w terminie do końca kwietnia roku bu
dżetowego w zakresie obowiązkowych 
zadań własnych oraz zadań zleconych. 

3. W przypadku nieistotnego naruszenia 
prawa w uchwale izba nie stwierdza nie
ważności uchwały, lecz wskazuje sposób 
usunięcia uchybienia. 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowied
nio do związków międzygminnych i sej
mików samorządowych."; 

8) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 12. 1. Izba, prowadząc postępowania nadzor
cze w sprawie uznania uchwał okreslo
nych wart. 11 za nieważne w całości 
lub w części, wskazuje nieprawidłowo
ści oraz sposób i termin ich usunięcia. 

9) wart. 13: 

2. Jeżeli organ właściwy w wyznaczonym 
terminie nie usunie nieprawidłowości, 
o których mowa w ust. 1, kolegium izby 
orzeka o nieważności uchwał w całości 
lub w części. 

3. W przypadku stwierdzenia n ieważności 

uchwały budżetowej w całości lub 
w części budżet lub jego część dotknię
te nieważnością ustala kolegium izby."; 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) wydawanie na wniosek pożyczkodawcy lub 
kredytodawcy opinii o możliwości spłaty po
życzk i lub kredytu," 

b) skreśla się pkt 2, 

c) w pkt 4 skreśla się wyrazy " o wnioskach sporzą
dzonych przez komisję rewizyjną w sprawie ab
solutorium oraz o udzielonych zamówieniach 
publicznych" , 

d) w pkt 5 skreśla s i ę wyrazy "oraz sprawozdaniach 
z realizacji zamówień publicznych", . 

e) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6) wydawanie opinii o wnioskach komisji rewi
zyjnych rad gmin w sprawie absolutorium."; 
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10)wart.15: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Każdy sejmik powotuje po 2 cztonków spoza 
swego sktadu. Jeżeli zasięg dziatania izby 
obejmuje tylko jedno województwo, sejmik 
powotuje 4 cztonków.", 

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a. Prezes Rady Ministrów może, w drodze roz
porządzenia, zwiększyć liczbę cztonków ko
legium z uwzględnieniem postanowień 
ust. 1.", 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Cztonkowie kolegium w zakresie realizacji 
zadań nadzorczych i funkcji kontrolnych są 
niezawiśli i podlegają jedynie ustawom.", 

d) w ust. 5 kropkę zastępuje się przeci nkiem 'i doda-o 
je się wyrazy "po zasięgnięciu opińii kolegium 
izby.", 

e) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

,,7. Cztonkostwo w kolegium ma charakter eta
towy lub pozaetatowy. Charakter cztonko
stwa określa organ powotujący cztonka kole
gium po zasięgnięciu opinii prezesa izby."; 

11) art. 17 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 17. 1. Prezes izby reprezentuje ją na zewnątrz, 
kieruje sprawami nie zastrzeżonymi dla 
organów izby i jest przetożonym pra
cowników izby. 

2. Prezes izby: 

1) kieruje obradami kolegium oraz wy
znacza sktady orzekające, 

2) występuje do Prezesa Rady Mini
strów lub sejmiku samorządowego 
z wnioskiem o odwotanie cztonka ko
legium, po zasięgnięciu opinii kole
gium izby, 

3) występuje do Prezesa Rady Mini
strówo zwiększenie liczby cztonków 
kolegium, 

4) powotuje rzecznika oraz zastępców 
rzecznika dyscypliny budżetowej 

spośród cztonków kolegium izby."; 

12) wart. 18 w ust. 1: 

a) skreśla się wyrazy "w petnym sktadzie", 

b) w pkt 1 wyrazy "uchwat gmin, w rozumieniu 
art. 11" zastępuje się wyrazami "uchwat, o któ
rych mowa w art. 11 ust. 1", 

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) przyjmowanie sprawozdań z dziatalności 

kontrolnej informacyjno-szkoleniowej 
izby," 

d) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) uchwalanie wniosków do projektu budżetu 
izby oraz ramowego planu pracy," 

e) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

,,5a) rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków za
wartych w wystąpieniach pokontrolnych,"; 

13) wart. 19: 

a) w ust. 2 wyrazy "w art. 13" zastępuje się wyra
zami "w ustawach", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. W sprawach, o których mowa w art. 13 pkt 6, 
izby wydają opinię w terminie 14 dni."; 

14) w art. 20: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Od uchwat sktadów orzekających stu"ży od
wotanie do kolegium izby w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia uchwaty."; 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "petny sktad", a wy
razy "w ciągu 2 tygodni" zastępuje się wyrazami 
"W terminie 14 dni"; 

15) w art. 21 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

" 1. Wydanie przez izbę negatywnej opinii o projek
cie budżetu gminy nie wstrzymuje procedury 
uchwalania budżetu, jednakże zarząd gminy zo
bowiązany jest przed uchwaleniem budżetu 
gminy przedstawić tę opinię radzie gminy wraz 
z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty. 

2. O negatywnej opinii wydanej w sprawach okre
ślonych wart. 13 pkt 3 i 4 prezes izby informu
je wtaściwego wojewodę i Ministra Finan
sów."; 

16) wart. 22 w ust. 1 wyrazy "do pięciu" zastępuje się 
wyrazami "do dziewięciu"; 

17) w art. 23 dotychczasową treść oznacza się jako 
ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Stanowiska inspektora i cztonka kolegium nie 
można tączyć z zatrudnieniem w jednostkach 
określonych wart. 1 ust. 2, cztonkostwem wor
ganach gminy oraz w samorządowych kole
giach odwotawczych."; 

18) art. 24 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 24. 1. Inspektorzy wykonują zadania kontrol
ne izby; sporządzają protokoty, które 
przekazują prezesowi izby i podmiotom 
kontrolowanym. 

2. Inspektorowi kontroli oraz osobie nad
zorującej czynnośc i kontrolne przystu
guje dieta w podwójnej wysokości."; 

19) art. 25 otrzymuje brzmienie: 

"Art.25.Cztonkowie kolegium oraz inspektorzy 
w zakresie wykonywanych czynności ko-
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rzystają z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym."; 

20) po art. 25 dodaje się art. 25a i 25b w brzmieniu: 

"Art. 25a. 1. Prezesi izb oraz po jednym reprezen
tancie wybranym przez kolegia izb 
tworzą Krajową Radę Regionalnych 
Izb Obrachunkowych, do zadań której 
należy: 

1) reprezentowanie izb wobec naczel
nych i centralnych organów pań 
stwa, 

2) przedstawianie Prezesowi Rady Mi
nistrów wniosków dotyczących 

zmian w przepisach prawnych re
gulujących komunalną gospodarkę 

finansową, 

3) przedkładanie właściwemu dyspo
nentowi części budżetowej wnio
sków do projektu budżetu państwa 
w części obejmującej izby, 

4) upowszechnianie dorobku i do
świadczeń izb, 

5) uzgadnianie planów i programów 
szkoleń pracowników izb, 

6) koordynowanie planów i progra
mów kontroli, 

7) przedkładanie corocznie Sejmowi 
w terminie do 30 czerwca sprawoz
dań z działalności izb i wykonania 
budżetu przez gminy. 

2. Rada wybiera ze swojego składu na 
okres dwóch lat przewodniczącego 
i dwóch zastępców. 

3. Przewodniczący Rady kieruje jej pra
cami oraz reprezentuje Radę na ze
wnątrz. 

4. Krajowa Rada pracuje na podstawie 
regulaminu zatwierdzonego przez 
Prezesa Rady Ministrów. 

Art. 25b. 1. Zastrzeżenia do wniosków zawartych 
w wystąpieniach pokontrolnych roz
patrują kolegia izb. 

21) w art. 26: 

2. Kolegium może zastrzeżenia oddalić 
lub uwzględnić. Przed rozstrzygnię

ciem sprawy kolegium może zarządzić 
przeprowadzenie dodatkowych czyn
ności kontrolnych. 

3. Uchwały kolegium w sprawach odwo
ławczych zapadają zwykłą większo
ścią głosów, na posiedzeniu niejaw
nym. 

4. Rozpatrzenie zastrzeżenia powinno 
nastąpić w terminie 30 dni."; 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Stosunek pracy z przewodniczącym kole
gium, jego zastępcą oraz pozostałymi etato
wymi członkami kolegium izby nawiązuje się 
na podstawie powołania.", 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

,,3a. Nieetatowi członkowie kolegium izby otrzy
mują stosowny ryczałt określony rozporzą
dzeniem, o którym mowa w ust. 6. Do nie
etatowych członków kolegium izby stosuje 
się odpowiednio przepisy art. 25 ust. 1-3 
ustawy o samorządzie terytorialnym, z tym 
że zgodę na rozwiązanie stosunku pracy 
wyraża kolegium izby.", 

c) skreśla się ust. 4 i 5; 

22) wart. 27 skreśla się wyrazy "do 5000000 złotych". 

Art. 2. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą
dzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, 
poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz 
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 107, 
poz. 686) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mie
nia komunalnego i objaśnieniami zarząd przed
kłada radzie gminy najpóźniej do 15 listopada 
roku poprzedzającego rok budżetowy i przesy
ła projekt regionalnej izbie obrachunkowej, ce
lem zaopiniowania."; 

2) wart. 53 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. W przypadku nieuchwalenia budżetu w termi
nie, o którym mowa w ust. 2, regionalna izba 
obrachunkowa ustala budżet gminy w zakresie 
obowiązkowych zadań własnych oraz zadań 
zleconych w terminie do końca kwietnia roku 
budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez 
regionalną izbę obrachunkową podstawą go
spodarki budżetowej jest projekt budżetu, 
o którym mowa w ust. 2."; 

3) w art. 60 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmie
niu: 

"Rada gminy może wskazać więcej niż jeden 
bank." 

Art. 3. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o finan
sowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600, z 1994 r. Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 124, poz. 601 i Nr 154, poz. 794, 
z 1996 r. Nr 149, poz. 704 i Nr 156, poz. 77 4 oraz z 1997 r. 
Nr 79, poz. 484) wart. 25 ust. 2 skreśla się . 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia, z tym że art. 1 ust. 2 pkt 2 oraz art. 
10 ust. 2-4 ustawy, o której mowa wart. 1, wchodzą 
w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. 
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