
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 

Uchwała nr  4/25/2008 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 13 lutego 2008 r. 
 

 Na  podstawie art. 12 ust. 1 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) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu   
 

s t w i e r d z a  

nieprawidłowości polegające na rozbieżnym określeniu wielkości kwot planu wydatków 

majątkowych przyjętych w § 3, § 9 oraz § 10 uchwały nr XIX/230/2008 Rady Miasta Kędzierzyn - 

Koźle z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn - Koźle na rok 

2008, co stanowi naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 2”b” oraz pkt 5 ustawy o finansach publicznych. 

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do 10 marca 2008 roku w sposób wskazany 

w uzasadnieniu.  

 

 

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

 

W dniu 25 stycznia 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XIX/230/2008 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn – Koźle  na rok 2008, w której Rada Miasta w § 3 ustaliła 

wydatki budżetu miasta (zał. nr 2), w § 9 ustaliła wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do 

realizacji w roku 2008 (zał. nr 9), oraz w § 10 ustaliła wieloletni program zadań inwestycyjnych 

(zał. nr 10). 

Pismem z dnia 24 stycznia 2008 r. Prezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle poinformował Izbę, że 

przedłożony budżet uwzględnia wprowadzone przez Radę Miasta zmiany wnioskowane przez 

połączone Komisje z dnia 8 stycznia 2008 r. i wskazał na występujące rozbieżności.     

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 13 lutego 2008 r. przedstawiciele Gminy 

zawiadomionej prawidłowo stawili się. W swoich wystąpieniach podkreślili, że w uchwalonym 

budżecie w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu miasta” brakuje kwoty 2.600.000 zł., bowiem 

zgodnie z wnioskiem wspólnej komisji z dnia 8 stycznia 2008 roku wykreślono te kwoty z 

załącznika. Rada Miasta nie zgodziła się na głosowanie poprawek, które doprowadziłyby budżet do 

zgodności z prawem.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:  

Rada Miasta Kędzierzyn - Koźle w uchwale budżetowej na rok 2008, w § 3 i załączniku nr 2 

ustaliła wydatki budżetu miasta w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z 

wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych, zgodnie z postanowieniami art. 

184 ust. 1 pkt 2 lit”a” i „b” ustawy o finansach publicznych. W § 9 uchwały ustaliła wykaz zadań 
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inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2008 wyodrębniając z zał. nr 2 przedmiotowe 

zadania inwestycyjne do załącznika nr 9. W § 10 uchwały ustaliła wieloletni program zadań 

inwestycyjnych w formie załącznika nr 10. W załącznikach: nr 9 p.t. „Wykaz zadań inwestycyjnych 

planowanych do realizacji w roku 2008” i w załączniku nr 10 p.t. „Wieloletni program zadań 

inwestycyjnych oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)” wystąpiły rozbieżności 

istotnie naruszające prawo. I tak, w zał. nr 10 pod poz. 5 zaplanowano zadanie pn. „Rewitalizacja i 

termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32” i przeznaczono na to zadanie 

realizowane w roku 2008 kwotę 2.100.000 zł. Zadanie to nie figuruje w zał. nr 9 w wykazie zadań 

inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku, a w zał. nr 2 p.t. „Wydatki budżetu miasta 

na 2008 r.” nie ujęto tej kwoty. Podkreślić należy, że wydatki inwestycyjne planowane do realizacji 

w roku 2008 wyszczególnione w załącznikach nr 9 i nr 10 winny być zgodne i wynikać z treści 

załącznika nr 2. Podobne rozbieżności wystąpiły w załączniku nr 10 na zadanie określone pod poz. 

14 p.n. „Rozbudowa i przebudowa DK Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu”, na które 

przeznaczono 500.000 zł, a załącznikiem nr 9, w którym nie ujęto tego zadania, zaś w załączniku nr 

2 nie ujęto tej kwoty. W załączniku nr 10 pod  poz. 15 powtórzono (zbędnie) to samo zadanie nie 

przeznaczając żadnych środków. Rozbieżności wystąpiły w załączniku nr 10 pod poz. 13 p.n. 

„Rozbiórka muszli koncertowej i zagospodarowanie terenu”, w którym zaplanowano kwotę 

120.000 zł, a załącznikiem nr 9, w którym nie uwzględniono tego zadania. W poz. 11 tego samego 

załącznika nr 10 na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych” ujęto nakłady do realizacji w 2008 

roku w wysokości innej niż w załączniku nr 9 pod poz. 47 na to samo zadanie. Podobna 

nieprawidłowość wystąpiła pod poz. 16 załącznika nr 10 na zadanie pn. „Modernizacja DK 

CHEMIK w zakresie instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji”, a załącznikiem nr 9 pod 

poz. 53. W załączniku nr 10 pod poz. 7 na zadanie p.n. „Aktualizacja dokumentacji i modernizacji 

boisk przy szkole podstawowej nr 9” zaplanowano na to zadanie ogółem 1.000.000 zł. i z tej kwoty 

do realizacji w roku 2008 wyodrębniono 450.000 zł.  nie wyodrębniając na kolejne dwa lata 

żadnych środków. Zgodnie z art. 184 ust 1 pkt 2 „b” i pkt 5 ustawy o finansach publicznych, 

uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa wydatki budżetu jednostki w 

podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wydatków, z wyodrębnieniem wydatków 

majątkowych (inwestycyjnych), a także wydatki związanych z wieloletnimi programami 

inwestycyjnymi. Ustalając wydatki inwestycyjne i wydatki związane z wieloletnimi programami 

inwestycyjnymi w odrębnych załącznikach, planowane do realizacji w roku 2008, powinny być one 

zgodne z załącznikiem nr 2 p.n. „Wydatki budżetu miasta na rok 2008”. Również nie mogą 

występować różnice co do wielkości nakładów przeznaczonych do poniesienia w danym roku, zaś 

wydatki związane z wieloletnimi programami winny odpowiadać postanowieniom z art. 166 ust. 2 

pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Brak spełnienia powyższych kryteriów narusza cytowane 

wyżej przepisy. 

Niezależnie od powyższego wskazać należy na  § 12 pkt 3 uchwały, w którym Rada Miasta 

Kędzierzyn - Koźle upoważniła Prezydenta Miasta do zaciągania pożyczek i  kredytów 

krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku krótkotrwałego braku płynności 

finansowej do kwoty 3.000.000 zł.  Zakres tego upoważnienia polega na ustaleniu maksymalnej 

kwoty zobowiązań finansowych przejściowego deficytu powstałych w trakcie roku budżetowego i 

podlegających spłacie w tym samym roku budżetowym. Treść tego zapisu wykracza poza 

normatywny zakres upoważnienia określonego dyspozycją art. 184 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych, gdyż zgodnie z tym przepisem, uchwała budżetowa jednostki samorządu 

terytorialnego może zawierać upoważnienie dla Prezydenta Miasta do  zaciągania kredytów i 

pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku 

budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Rada Miasta Kędzierzyn - 
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Koźle w uchwale budżetowej na rok 2008, w § 7 ustaliła zakres i kwoty dotacji. W załączniku nr 6 

p.t. „Zestawienie kwot i zakresu dotacji na rok 2008” nie określono w dziale 600 Transport i 

łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zgodnie ze strukturą załącznika, paragrafu 

klasyfikacji budżetowej i beneficjenta dotacji na kwotę 1.000.000 zł. Dotację, jak wynika z treści 

załącznika, przeznaczono na inwestycje. Podobny zapis został dokonany na str. 2 tego załącznika w 

dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała 

działalność, na kwotę 1.000.000 zł. jako dotacja na inwestycje, również bez określenia paragrafu 

klasyfikacji budżetowej, podmiotu i charakteru dotacji. Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy 

o finansach publicznych w uchwale budżetowej winny znaleźć się wyspecyfikowane wszystkie 

dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (zgodnie z decyzją Rady), do 

wydatkowania których istnieją podstawy w okresie podejmowania uchwały budżetowej oraz 

powinien zostać określony dotowany podmiot i charakter dotacji.  

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium wskazuje, iż usunięcie stwierdzonych 

nieprawidłowości winno nastąpić poprzez doprowadzenie do zgodności kwot wydatków na zadania  

inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2008 wyszczególnione w załącznikach nr 9 i 10 z 

treścią załącznika nr 2. 

W przypadku niedoprowadzenia do zgodności wymienionych załączników w sposób wyżej 

wskazany i w zakreślonym terminie, Izba podejmie działania w trybie określonym art. 12 ust. 2 

ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 

  

        Przewodniczący Kolegium 

 

 


