
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

 

 

Uchwała nr  6/37/2008 

 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 12 marca 2008 r. 
 

 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  (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  

 

nieprawidłowość w uchwale nr XXI/122/08 z dnia 18 lutego 2008 r. Rady Miejskiej w Oleśnie w 

sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok, polegającą na zmniejszeniu dochodów i wydatków w 

dziale 926 klasyfikacji budżetowej uprzednio niezaplanowanych w uchwale budżetowej tj. 

naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 184 ustawy o finansach publicznych. 

 

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do 30 marca 2008 roku w sposób wskazany 

w uzasadnieniu. 
 

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

 

Stosownie do brzmienia przepisów ustawy o samorządzie gminnym do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XXI/122/08 z dnia 18 lutego 2008 r. Rady 

Miejskiej w Oleśnie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok. W przedmiotowej uchwale 

Rada Miejska zmniejszyła dochody w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w par. 6299 o kwotę 1.250.198 zł równocześnie 

zmniejszając wydatki w takim samym dziale i rozdziale oraz par. 6050 o kwotę 2.933.020 zł. Rada 

Miejska dokonała innych jeszcze zmian tj. zmniejszyła przychody o kwotę 1.682.822 zł oraz 

zmniejszyła zakres rzeczowy i finansowy zał. nr 5 w zadaniu ujętym w dziale 926 zmniejszając 

wydatki o kwotę 2.933.822 zl.  

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 12 marca 2008 r. stawił się Skarbnik Miasta 

Olesno. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 Rada Miejska w Oleśnie uchwałą nr XXI/122/08 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zmiany 

budżetu gminy na 2008 rok zmniejszyła dochody w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w par. 6299 środki na dofinansowanie 

własnych inwestycji gmin pozyskane  z innych źródeł o kwotę 1.250.198 zł, równocześnie 

zmniejszając wydatki w takim samym dziale i rozdziale oraz par. 6050 wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych o kwotę 2.933.020 zł. Rada Miejska dokonała także innych zmian tj. 

zmniejszyła przychody o kwotę 1.682.822 zł oraz zmniejszyła zakres rzeczowy i finansowy zał. nr 
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5 w zadaniu pn. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego ujętym w dziale 926 zmniejszając 

wydatki o kwotę 2.933.822 zł. Rada Miejska w Oleśnie zmniejszając dochody w dziale 926 Kultura 

fizyczna i sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w par. 6299 środki 

na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane  z innych źródeł o kwotę 1.250.198 zł nie 

mogła tego zmniejszenia dokonać, ponieważ w uchwalonym budżecie nie zaplanowano dochodów 

z tego źródła (również w budżecie nie figuruje po stronie dochodów taki dział i rozdział). Podobnie, 

Rada Miejska zmniejszając wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  o kwotę 2.933.020 zł  nie zaplanowała w budżecie 

tego rozdziału. Zatem Rada Miejska w Oleśnie nie miała podstaw prawnych do zmniejszania 

dochodów i wydatków w przedmiotowym zakresie. W piśmie z dnia 11 marca 2008 roku Burmistrz 

Olesna wyjaśnił, że w uchwale nr XXI/122/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok dokonano 

zmniejszenia dochodów i wydatków w dziale 926, w rozdziale 92605, przyjmując założenie naprawy 

tej oczywistej pomyłki w rozliczeniu „per saldo”, a więc z pominięciem dwóch etapów zmiany, tj. 

zapisano właściwą kwotę w rozdziale 92605, zamiast zdjęcia do salda zerowego całych wydatków w 

rozdziale 92695 i zwiększenia w rozdziale 92605, oraz korekty dochodów w rozdziale 90095, a 

potem dokonanie zmian zmniejszenia poziomu wydatków, efekt końcowy został osiągnięty z 

zastosowanym uproszczeniem. Ewentualna korekta może być dokonana na najbliższej sesji np. w 

dniu 26 marca br. Zmniejszenie Przychodów  miało związek z ograniczeniem planowanego zakresu 

rzeczowego i finansowego robót dotyczących budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego w 

Oleśnie zgodnie z właściwościami Rady Miejskiej, zmniejszając poziom założonych do pozyskania 

środków z paragrafów 952 i 957, jako ewentualne rozwiązanie można było wprowadzić 

wyodrębnienie z paragrafu 952 kwoty 3,5 mln zł założonych do pozyskania w 2008 roku z emisji 

obligacji. Brak doświadczenia w tej sprawie i trudności w wyborze właściwego paragrafu 

klasyfikacji przychodów spowodował jej odłożenie w czasie do kolejnej sesji Rady Miejskiej w 

Oleśnie. Natomiast obecny na posiedzeniu Skarbnik Miasta Olesno wskazał, że nieprawidłowości 

wynikły z niedopatrzenia oraz pośpiesznego konstruowania uchwały.  

Do wyłącznej właściwości rady gminy, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie 

gminnym należy uchwalanie budżetu i dokonywanie w nim zmian. Jednak zmniejszenie dochodów 

czy też wydatków może być dokonane w uprzednio uchwalonym budżecie w dziale czy też 

rozdziale, które w uchwalonym budżecie zostały uprzednio zaplanowane.  Dokonanie zmian w 

budżecie, o których mowa, narusza cytowany przepis art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie 

gminnym w związku z art. 184 ustawy o finansach publicznych. 

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium wskazuje, że usunięcie stwierdzonej 

nieprawidłowości winno nastąpić poprzez uchylenie przedmiotowej uchwały i wprowadzenie 

odpowiednich zmian w budżecie w  działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. 

 

W przypadku niedoprowadzenia do zgodności zapisów uchwały z obowiązującymi 

przepisami prawa w zakreślonym terminie, Izba podejmie działania w trybie określonym art. 12 ust. 

2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 

 

        Przewodniczący Kolegium 

 

 

 

 


