
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  
 

Uchwała nr 12/44/2009 

 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia  6 maja 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 § 1 pkt 1 uchwały nr 2/2009 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny 
z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian do budŜetu Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki 
Prosny na 2009 rok naruszenie art. 165 ust. 1 w związku z art. 184 ust. 1 pkt. 2 ustawy o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.).  
 

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do dnia 22 maja 2009 r.  
w sposób wskazany w uzasadnieniu. 

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

 
W dniu 14 kwietnia 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr 2/2009 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z dnia  
31 marca 2009 r. w sprawie zmian do budŜetu Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny na 
2009 rok. Przywołując w podstawie prawnej przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o 
samorządzie gminnym, art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zgromadzenie 
Związku postanowiło w § 1 pkt 1 o wprowadzeniu w załączniku nr 2 uchwały budŜetowej  
nr 5/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Związku Miast i Gmin 
Źródła Rzeki Prosny na 2009 rok – wydatki budŜetu - § 8550 RóŜne rozliczenia finansowe 
16.000 zł (kwota umorzenia poŜyczki dla Fundacji Górna Prosna). 

W złoŜonych pismem nr ZP/0713/18/09 wyjaśnieniach Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku wyjaśnił, iŜ: w § 1 pkt. 1 kwota planowanych wydatków 16.000 zł ujęta w § 8550- 

RóŜne rozliczenia finansowe dotyczy umorzenia poŜyczki udzielonej dla Fundacji Górna 

Prosna w 2007 r. Częściowe umorzenie poŜyczki zostało podjęte uchwałą nr 1 /2009 

Zgromadzenia Związku. Na podstawie tej uchwały zostały wprowadzone zmiany do budŜetu 

Związku na 2009 r. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 6 maja 2009 r. przedstawiciel Związku 
prawidłowo zawiadomionego nie stawił się. 

Zgodnie z art. 165 ust. 1 ustawy o finansach publicznych budŜet jednostki samorządu 
terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej 
jednostki. 
 

 



 2 

 
Stosownie do art. 184 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy uchwała budŜetowa określa m.in. wydatki 

budŜetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji 
wydatków, z wyodrębnieniem: 

a) wydatków bieŜących, w tym w szczególności: 
– wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 
– dotacji, 
– wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, 
– wydatków przypadających do spłaty w danym roku budŜetowym, zgodnie z zawartą 

umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 
b) wydatków majątkowych. 
NaleŜy przy tym wskazać na brzmienie art. 167 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, 

zgodnie z którym wydatki budŜetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na 
realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na: 

 1) zadania własne jednostek samorządu terytorialnego; 
 2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom 

samorządu terytorialnego ustawami; 
 3) zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze 

umowy lub porozumienia; 
 4) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego; 
 5) pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, 

określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. 
W uchwale nr 2/2009 wprowadzono przychody w § 902 Przychody ze spłat poŜyczek 

udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących  
z budŜetu Unii Europejskiej w wysokości 79.000 zł, a zatem pomniejszone o 16.000 zł. 

Jednoczesne zatem wprowadzenie do uchwały kwoty 16.000 zł umorzenia poprzez 
zwiększenie wydatków budŜetowych nie jest zgodne z w/w art. 165 ust. 1 w związku  
z art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Udzielona poŜyczka jako rozchód 
Zgromadzenia ujęty w 2007 r. wpłynąć moŜe w roku spłaty poŜyczki jedynie na wielkość 
przychodów a nie wydatków, co uwzględniono teŜ w uchwale nr 2/2009 poprzez ujęcie  
w przychodach pomniejszonych o wielkość umorzenia kwoty poŜyczki. 

W tym stanie Kolegium wskazuje, iŜ usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić poprzez 
wyeliminowanie w wydatkach budŜetu pozycji „umorzenie poŜyczki dla Fundacji Górna 
Prosna w kwocie 16.000 zł” oraz określenie treści budŜetu zgodnie z art. 165 ust. 1 ustawy  
o finansach publicznych. 

 
Doprowadzenie wskazanych wyŜej nieprawidłowości do stanu zgodnego z prawem 

powinno nastąpić w terminie do dnia 22 maja 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 


