
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

U c h w a ł a    Nr   6/28/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 14 marca 2007 r. 
 

Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. DzU 

nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149, poz. 1454; z 

2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104; z 2006 

r. nr 249, poz. 1832) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

w § 1 uchwały nr V/24/07 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie  

zmiany budżetu gminy na rok 2007 naruszenie art. 165 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy z 

dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych polegające na braku określenia 

przeznaczenia kwoty 9.144 zł pozostającej po zbilansowaniu zmian planu dochodów i 

przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu gminy. 

 

U z a s a d n i e n i e  

 

W dniu 9 marca 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

V/24/07 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie  zmiany budżetu 

gminy na rok 2007, w treści której w § 1 uchwały dokonano zmiany budżetu gminy 2007 r. 

polegającej na: 

− zwiększeniu planu przychodów z tytułu nadwyżki  

z lat ubiegłych (§ 957)     o kwotę 1.671.460 zł 

− zwiększeniu planu dochodów     o kwotę    381.323 zł 

(dz. 758, rozdz. 75801 - § 2920) 

− zmniejszeniu planu dochodów     o kwotę    424.943 zł 

(dz. 756, rozdz. 75621 - § 0010; dz. 900,  

rozdz. 90001 - § 6298, § 6339) 

− zwiększeniu planu wydatków    o kwotę 1.618.698 zł 

(dz. 600, rozdz. 60016; dz. 754, rozdz. 75404;  

dz. 900, rozdz. 90001) 

Jak wynika z ustalonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową na podstawie przesłanych 

przez Wójta Gminy w Reńskiej Wsi uchwał w sprawie budżetu na 2007 rok, wielkości planu 

przyjęte w uchwale budżetowej wg stanu z dnia 27 lutego 2007 r. wskazują na zaniechanie 

określenia przez Radę Gminy w Reńskiej Wsi przeznaczenia kwoty 9.144 zł pozostającej po 

zbilansowaniu zmian planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu 

gminy, co ilustruje poniższe zestawienie: 

Dochody budżetu 19.332.221 zł Wydatki budżetu 20.744.539 zł 

Przychody 1.671.460 zł Rozchody 250.000 zł 

 21.003.681 zł  20.994.539 zł 

Na posiedzeniu Kolegium wyznaczonym na dzień 14 marca 2007 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się.   
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W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak stanowi art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy  uchwalanie budżetu gminy, którego treść określa art. 165 ust. 

1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych stanowiąc, że jest to roczny plan 

dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki. Podstawą gospodarki 

finansowej zgodnie z brzmieniem art. 165 ust. 3 cyt. ustawy jest uchwała budżetowa, której 

strukturę określa dyspozycja art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 powoływanej ustawy o finansach 

publicznych nakazująca określenie m.in.: 

1) prognozowanych dochodów, 

2) wydatków budżetu, 

3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, 

4) przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Przywołane elementy uchwały budżetowej umożliwiają identyfikację bilansu 

zrównoważonego budżetu, tj. stanu w którym dochody i przychody równoważą wydatki i 

rozchody. Jak podnosi w literaturze przedmiotu (J. Glumińska-Pawlic, K. Sawicka, Budżet 

jednostki samorządu terytorialnego, ZCO Zielona Góra 2002, s. 29) „dopuszcza się 

możliwość uchwalenia budżetu niezrównoważonego, zwracając jednocześnie uwagę 

wskazania realnych źródeł pokrycia deficytu budżetowego”.  

Tym samym jak wynika z literalnej wykładni normatywnej treści uchwały nr V/24/07 Rady 

Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 

2007 nieprawidłowo określona kwota przychodu stanowiącego źródło pokrycia deficytu 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego implikująca stwierdzeniem zaniechania 

określenia przeznaczenia kwoty 9.144 zł pozostającej po zbilansowaniu zmiany planu 

dochodów i przychodów oraz wydatków określonych w § 1 przedmiotowej uchwały narusza 

dyspozycję art. 165 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  

Niezależnie od powyższego Kolegium stwierdza w treści § 1 oczywisty błąd rachunkowy 

polegający na mylnym określeniu kwoty zbiorczej zwiększenia planu wydatków budżetu, 

bowiem w treści § 1 zapisano błędnie kwotę 1.618.698 zł zamiast kwoty prawidłowej 

wynikającej z podsumowania zwiększeń planu wydatków w działach 600, 754 i 900 w 

wysokości 1.618.696 zł.  

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do 

wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 
       Przewodniczący Kolegium 

 
 

 


