
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  
 

Uchwała nr 8/28/2009 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 marca 2009 r. 

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

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

Dz.U. nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz.U. nr 113, poz. 984; z 2003 r. Dz.U. nr 149, poz. 1454; 

z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Dz.U. nr 14, poz. 114, Dz.U. nr 64, poz. 565, Dz.U. nr 

249, poz. 2104) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 

 

s t w i e r d z a  

 

w uchwale nr XXXVI/422/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lutego 2009 r.  

w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2009 naruszenie art. 30 ust. 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze 

zm.) w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.); art. 184 ust. 1 pkt 5 w związku 

z art. 166 ust. 3, 184 ust. 1 pkt 7, pkt. 11, pkt. 14 oraz art. 165a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm).  

 

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do dnia 23 kwietnia 2009 r.  

w sposób wskazany w uzasadnieniu. 

 

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

 

W dniu 6 marca 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XXXVI/422/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie 

uchwalenia budŜetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2009. 

Przywołując przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d ustawy o samorządzie gminnym,  

art. 165, 173,174,176, 184 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, 188 ust. 2  ustawy o finansach publicznych 

oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r.  

nr 25, poz. 150): 

 

1. W załączniku nr 1 do uchwały budŜetowej Plan dochodów budŜetu miasta na rok 

2009 w Dziale 770 ujęto: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 

prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości( źródło pozyskania środków: dochody 

ze sprzedaŜy działki przy placu Gwardii Ludowej 540.000,00 zł, działek stanowiących 

Port Koźle - kwota 9.940.000,00 zł oraz Podzamcze - kwota 935.000 zł). 

2. W załączniku nr 6 do uchwały budŜetowej Zestawienie kwot i zakresu dotacji, L.p III 

Pozostałe dotacje - razem, ujęto w Dziale 853, Rozdziale 85395, paragrafie 282 

dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia i opieki 

społecznej z przeznaczeniem na dotację dla powiatu do hospicjum zlokalizowanego 

przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu w wysokości 1.000.000,00 zł. 



 2 

3. W załączniku nr 6 do uchwały budŜetowej Zestawienie kwot i zakresu dotacji, L.p. I. 

Zakłady budŜetowe - razem, poz. 1 Miejski Zakład Komunikacyjny, ujęto w Dziale 

600, Rozdziale 60004, paragrafie 265 kwotę dotacji w wysokości 4.800.000,00 zł. 

ToŜsame postanowienia odzwierciedla załącznik nr 2 Plan wydatków budŜetu miasta 

na rok 2009. W załączniku nr 7 Plany przychodów i wydatków zakładów 

budŜetowych i gospodarstw pomocniczych na rok 2009 ujęto natomiast w poz. I. 

Zakłady budŜetowe, Miejski Zakład Komunikacyjny, Dziale 600, Rozdziale 60004 

kwotę dotacji z budŜetu w wysokości 6.400.000,00 zł. 

4.  W załączniku nr 9 Projekt budŜetu miasta Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych 

do realizacji w roku 2009 ujęto zadania: 

- Urząd Miasta 

a) poz. 30 Rewitalizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy  

ul. Piramowicza 32, Dział 750, Pozycja 75023 w wysokości 5.000.000,00 zł, 

- Miejski Zarząd Budynków Komunalnych  

b) poz. 2 Rozbiórka budynku i ogrodzenia betonowego przy ul. Plebiscytowej 7, Dział 

700, Rozdział 70001 w wysokości 26.000,00 zł, 

c) poz. 3 Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. K. Szymanowskiego 39, Dział 

700, Rozdział 70001 w wysokości 68.000,00 zł, 

d) poz. 3 Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 11, Dział 700, 

Rozdział 70001 w wysokości 14.000,00 zł. 

5. W załączniku nr 10 Wieloletni program zadań inwestycyjnych oraz programy  

i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz  

z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i z innych 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w poz. 7 ujęto zadanie Rewitalizacja 

i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32, Dział 750, 

Rozdział 75023 na rok 2009 w wysokości 5.000.000,00 zł, na rok 2010 w wysokości 

13.466.276,00 zł. 

 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 25 marca 2009 r. stawili się 

przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego: Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Pan 

Wiesław Fąfara, Zastępca Prezydenta Pani Brygida Kolęda-Łabuś, radca prawny Urzędu 

Miasta Kędzierzyn-Koźle Pan Maciej Pająk, Radny Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Pan 

Wojciech Kapka. 

W złoŜonych na posiedzeniu wyjaśnieniach Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle po 

zapoznaniu się ze złoŜonym sprawozdaniem na temat przedstawionej na Kolegium uchwały 

budŜetowej Kędzierzyna-Koźla za 2009 r. potwierdził ustalony stan faktyczny oraz podniósł 

dodatkowo, Ŝe w jego opinii zawyŜono w uchwale budŜetowej dochody z tytułu podatku od 

nieruchomości. Przedstawiciel jednostki Radca prawny Pan Maciej Pająk odnosząc się do 

przedstawionego sprawozdania stwierdził, iŜ w uchwale budŜetowej wskazano sprzedaŜ 

nieruchomości za konkretną cenę, co jego zdaniem narusza dyspozycję art. 25 ustawy o 

gospodarowaniu nieruchomościami, z którego wynika, iŜ gminnym zasobem nieruchomości 

gospodaruje prezydent miasta. Dodał, iŜ analizując obecną sytuację moŜna dopuścić 

twierdzenie, iŜ rada uchwaliła własny budŜet, który w rzeczywistości będzie trudny do 

zrealizowania organowi wykonawczemu. Podkreślił jednak, iŜ przy uchwaleniu budŜetu 

miasta nie doszło do naruszenia procedury. 

 

W tym stanie faktycznym naleŜy podnieść, iŜ zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy  

o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru, iŜ stanowiąca przedmiot 

postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo w konsekwencji moŜe implikować 
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orzeczeniem w całości lub w części jej niewaŜności bądź teŜ wskazaniem nieistotnego 

naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu 

Administracyjnego naleŜy, iŜ do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących niewaŜnością 

uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć naleŜy naruszenia: przepisów 

wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania 

uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa materialnego – przez wadliwą ich 

wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA  

z 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 

1459/97). 

Podjęta uchwała budŜetowa jest formalnym aktem prawnym zawierającym w swej treści 

zarówno budŜet, który stosownie do definicji legalnej zawartej w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz 

przychodów i rozchodów jednostki, jak równieŜ inne elementy stanowiące podstawę 

gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budŜetowym. 

 

Kolegium Izby w odniesieniu do ustaleń stanu faktycznego enumeratywnie wymienionych 

wyŜej w pkt. 1-5 stwierdza, co następuje: 

 

 

Ad. 1  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy naleŜą 

wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 

Z przepisu tego wynika więc kompetencja generalna rady gminy pod warunkiem, Ŝe ustawy 

nie stanowią inaczej.  

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej 

właściwości kompetencji rady gminy naleŜy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 

gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. zasad nabywania, 

zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią 

inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana równieŜ w przypadku, gdy po umowie zawartej 

na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość; do czasu określenia zasad organ wykonawczy moŜe dokonywać tych 

czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. 

Do prezydenta natomiast naleŜy wykonywanie określonych prawem zadań gminy (tak 

własnych, jak zleconych), których realizacją obarczono go nominatim (imiennie) w art. 30 

ustawy o samorządzie gminnym. 

Zgodnie z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym do zadań prezydenta, naleŜy  

w szczególności: 

 1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, 

 2) określanie sposobu wykonywania uchwał, 

 3) gospodarowanie mieniem komunalnym, 

 4) wykonywanie budŜetu, 

 5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

PowyŜsze uregulowania jednoznacznie wskazują, iŜ norma wyraŜona w art. 18 ust. 2 pkt 9 

stanowi wyjątek od generalnej zasady wyraŜonej w art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy stanowiącej, iŜ 

to organ wykonawczy gospodaruje mieniem komunalnym. Przekazanie pewnych spraw do 

kompetencji rady gminy jest wyjątkiem, który musi być interpretowany ściśle i nie moŜe 

prowadzić do swobodnego przejmowania przez radę do rozstrzygania  

w drodze uchwał wszystkich spraw waŜnych z punktu widzenia gospodarki gminy. 

Gospodarowanie mieniem komunalnym jest sformułowaniem bardzo szerokim, które pozwala 
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organowi wykonawczemu na samodzielne działanie i podejmowanie wszystkich koniecznych 

decyzji gospodarczych co do mienia gminy, bez uzyskiwania zgody czy teŜ opinii rady 

gminy, z wyjątkiem spraw, które zostały zastrzeŜone wyraźnie do kompetencji rady gminy,  

a wymienionych w art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminy.  

Rada gminy moŜe podejmować zatem wyłącznie uchwały zalecające określony sposób 

gospodarowania mieniem gminy, samo zaś gospodarowanie nim naleŜy do organu 

wykonawczego. Zasady te potwierdza takŜe ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, która w art. 25 ust. 1 stanowi, Ŝe gminnym zasobem nieruchomości 

gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 

Z wyŜej powołanych przepisów prawa wynika, Ŝe rada gminy jest uprawniona wyłącznie 

do określania zasad gospodarowania mieniem gminy, natomiast samo gospodarowanie naleŜy 

do kompetencji organu wykonawczego. Jedynym ograniczeniem tego organu w procesie 

gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości jest konieczność uzyskiwania zgody rady 

gminy w sytuacji, gdy nie zostały określone na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a zasady 

gospodarowania mieniem gminy.  

NaleŜy zauwaŜyć, iŜ Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła w dniu 12 stycznia 2007 r. 

uchwałę nr V/37/07 w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciąŜania nieruchomości gruntowych 

oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na okres dłuŜszy niŜ trzy lata gdzie w § 1 określono dla 

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle zasady m.in. zbywania nieruchomości. 

PowyŜsze normy oraz ustalenia wskazują na przekroczenie kompetencji organu 

stanowiącego, a tym samym naruszenie art. 30 ustawy o samorządzie gminnym, poprzez 

zawarcie w Zał. nr 1 Plan dochodów budŜetu miasta na rok 2009 w Dziale 770 postanowień  

o ustaleniu sprzedaŜy konkretnie wskazanych nieruchomości wraz z ceną ich sprzedaŜy,  

tj. działki przy placu Gwardii Ludowej za kwotę 540.000,00 zł, działek stanowiących Port 

Koźle –za kwotę 9.940.000,00 zł oraz Podzamcza - za kwotę 935.000 zł, bowiem jak wynika 

z protokołu nr XXXVI/09 z sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z 5 lutego 2009 r.  

i załączników do protokołu (stanowisko Prezydenta Miasta do opinii i wniosków komisji 

problemowych) w projekcie uchwały budŜetowej przygotowanej przez Prezydenta w zakresie 

dochodów majątkowych ze sprzedaŜy mienia wymienionych nieruchomości nie 

uwzględniono do sprzedaŜy. 

 

Ad. 2  

W załączniku nr 6 do uchwały budŜetowej Zestawienie kwot i zakresu dotacji, L.p III 

Pozostałe dotacje razem, rada gminy postanowiła o dotacji na realizację zadań własnych 

gminy w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej z przeznaczeniem na dotację dla 

powiatu do hospicjum zlokalizowanego przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu w wysokości 

1.000.000,00 zł. Wydatek zaplanowano w Dziale 853, Rozdziale 85395, paragrafie 282 

klasyfikacji budŜetowej.  

Wobec powyŜszego naleŜy zauwaŜyć, iŜ stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2006 

r. nr 107, poz. 726 ze zm.) paragraf 282 klasyfikacji wydatków dotyczy dotacji celowej  

z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom.  

PowyŜsze wskazuje na niezgodność pomiędzy ujęciem wydatku w paragrafie 282, a zatem 

wskazującym na wolę udzielenia dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom a wolą rady ujawnioną w kolumnie 7, odnoszącą się do udzielenia 

dotacji dla powiatu, co narusza postanowienia art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach 

publicznych.  
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Ad. 3  

Planowana w załączniku nr 7 kwota dotacji udzielonych z budŜetu dla Miejskiego Zakładu 

Komunikacyjnego w dziale 600, Rozdziale 6004 w wysokości 6.400.000,00 zł wykazuje 

rozbieŜność z załącznikiem nr 2 Plan wydatków budŜetu miasta na rok 2009 oraz  

z załącznikiem nr 6 Zestawienie kwot i zakresu dotacji, gdzie w w/w Dziele i Rozdziale 

klasyfikacji budŜetowej zaplanowano wydatek w formie dotacji w wysokości 4.800.000,00 zł. 

PowyŜsze narusza normę z art. 184 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 184 ust. 1 pkt 11 ustawy  

o finansach publicznych. 

 

Ad. 4 a) i 5  

W świetle regulacji art. 51 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym podstawą samodzielnego 

prowadzenia gospodarki finansowej przez gminę jest jej budŜet. Oznacza to, Ŝe w budŜecie 

muszą znaleźć odzwierciedlenie wszelkie działania, które mają wpływ na wysokość 

dochodów i wydatków w roku budŜetowym, a niekiedy - jeśli idzie o zadania inwestycyjne - 

w latach następnych. Jednocześnie naleŜy zauwaŜyć, Ŝe odpowiednie przepisy ustawy  

o finansach publicznych stanowią podstawę do wieloletniego planowania wydatków na 

zadania inwestycyjne. 

Stosownie do art. 166 ust. 1 uchwała budŜetowa moŜe określać, oprócz limitów wydatków 

na okres roku budŜetowego, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na 

programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz 

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a 

samorządem województwa, ujmowane w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały 

budŜetowej. Załącznik zawiera: 

 1) nazwę i cel programu, projektu lub zadania; 

 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą 

wykonywanie programu, projektu lub zadania; 

 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe; 

 4) wysokość wydatków w roku budŜetowym oraz w dwóch kolejnych latach. 

Zgodnie z dyspozycją art. 166 ust. 3 cyt. ustawy kolejne uchwały budŜetowe określają 

nakłady na uruchomiony program, projekt lub zadanie, o których mowa w ust. 1,  

w wysokości umoŜliwiającej ich terminowe zakończenie.  

Odnosząc w/w normy do planowanego w 2009 r. w Zał. nr 9 i nr 10 zadania pn. 

Rewitalizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32  

w wysokości 5.000.000,00 zł naleŜy zauwaŜyć, iŜ rada planując wydatki budŜetu gminy na 

2009 r. nie uwzględniła postanowień wynikających z zaciągniętych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego zobowiązań, bowiem jak wynika ze stanowiska Prezydenta 

przedstawionego na sesji budŜetowej gmina w związku z w/w zadaniem zawarła umowy na 

jego realizację. PowyŜsze w przedmiotowej sprawie naleŜy odnieść do zawartej w dniu 8 

grudnia 2008 r. umowy o roboty budowlane nr SO/01/11/2008 zawartej pomiędzy Gminą 

Kędzierzyn-Koźle, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Wiesława Fąfarę a Konsorcjum 

Firm: SOBET Spółka Akcyjna, KLK Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Projektowe 

CONRES sp. cywilna Z. Lipowski J. Rudnicki, reprezentowane przez Prezesa Zarządu 

SOBET S.A. Piotra Czajkowskiego. Stosownie do postanowień umowy zawartych w § 5 cyt. 

umowy naleŜności gminy w roku 2009 wobec Konsorcjum wynoszą 10.270.000,00 zł  

natomiast w roku 2010 zobowiązanie określono w wysokości pozostałej do zapłacenia po 

odliczeniu płatności z 2008 r. i z 2009 r. 

Bezsprzecznie zatem zaplanowanie w budŜecie wydatków na w/w zadanie w wysokości 

mniejszej niŜ wynikająca z zaciągniętych do czasu uchwalenia budŜetu gminy zobowiązań,  

tj. wysokości 5.000.000,00 zł w 2009 r. narusza postanowienia art. 184 ust. 1 pkt 5 w związku 

z art. 166 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Z uruchomionego poprzez podpisanie 
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umowy zadania wynika, iŜ zobowiązanie gminy wobec drugiej strony w/w umowy wynosi 

10.270.000,00 zł.  

W tym miejscu wskazać równieŜ naleŜy normę wynikającą z art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy  

o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki publiczne powinny być dokonane  

w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zasada ta 

będzie niemoŜliwa do wykonania w sytuacji, w której odpowiedni wydatek (świadczenie) 

wynikający z zaciągniętych zobowiązań nie zostanie zaplanowany w budŜecie w wysokości 

zapewniającej realizację postanowień zawartej umowy. Organ stanowiący planując wydatki 

na w/w zadanie w wysokości mniejszej niŜ wynikająca z postanowień umownych 

uniemoŜliwia organowi wykonawczemu wywiązanie się z zawartej umowy, a zatem ze 

spełnieniem świadczenia wzajemnego. Rada, decydując o wysokości poszczególnych 

wydatków, w tym w szczególności tych wynikających z juŜ zaciągniętych zobowiązań, 

powinna mieć bezwzględnie na uwadze, Ŝe umowa cywilnoprawna stanowi czynność prawną 

wyraŜająca zgodną wolę stron co do ich postępowania i zachowania. Wolę tę wyraziła w tej 

umowie jednostka samorządu terytorialnego jako osoba prawna, zgodnie zatem z jej wolą 

organy działające w jej imieniu w tym rada powinny zabezpieczać w roku budŜetowym i  

w latach przyszłych wywiązanie się jednostki z zaciągniętych zobowiązań. Niewykonanie 

umowy moŜe bowiem skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą strony odnoszącą się 

nie tylko do naliczenia kar umownych czy odsetek ale równieŜ roszczeniami związanymi  

z utraconymi korzyściami. Rada ustalając budŜet powinna zatem respektować postanowienia 

umów, poniewaŜ pominięcie ich postanowień moŜe prowadzić do niekorzystnych 

konsekwencji finansowych dla gminy (niemoŜliwych w pełni do przewidzenia w dacie 

uchwalania budŜetu gminy) i naruszenia zasad gospodarki finansowej obowiązujących 

jednostkę sektora finansów publicznych. 

 

Ad. 4 b), c), d)  

Stosownie do art. 165a ust. 5 ustawy o finansach publicznych do wydatków majątkowych 

zalicza się wydatki na: 

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne; 

2. zakup i objęcie akcji; 

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 

Przez inwestycje, zgodnie z art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.), rozumie się aktywa posiadane 

przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu 

wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów  

w zyskach) lub innych poŜytków, w tym równieŜ z transakcji handlowej, a w szczególności 

aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są 

uŜytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. 

W kontekście zapisów uchwały odnoszących się do zadań określonych w załączniku nr 9 

związanych z rozbiórką środków trwałych (budynków, ogrodzeń betonowych) a zatem z ich 

likwidacją uznać naleŜy, iŜ wydatki te mają charakter wydatków bieŜących nie zaś 

inwestycyjnych. Postanowienia uchwały w tym zakresie naruszają zatem w/w art. 165a ust. 5 

pkt. 1 ustawy o finansach publicznych. 

 

W tym stanie Kolegium wskazuje, iŜ usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić poprzez : 

- uchylenie w Zał. nr 1 dochodów odnoszących się do sprzedaŜy wskazanych składników 

mienia, 

- zabezpieczenie w budŜecie kwot wydatków związanych z zaciągniętymi przez gminę 

zobowiązaniami, stosownie do zawartych przez jednostkę samorządu terytorialnego umów,  



 7 

- doprowadzenia kwalifikacji wydatków inwestycyjnych do zgodności z przepisami 

ustawy o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 

czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 

- doprowadzenia do zgodności w Zał. nr 7 w zakresie wysokości kwoty dotacji udzielonej 

z budŜetu gminy dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. 

 

Doprowadzenie wskazanych wyŜej nieprawidłowości do stanu zgodnego z prawem 

powinno nastąpić w terminie do dnia 23 kwietnia 2009 r.  

 

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 


