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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr 2/3/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 28 stycznia 2015 r. 

 

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

obrachunkowych (tekst jedn.- Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.), art. 158 § 2 ustawy z  

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z  

późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  

jednolity z 2013 r. poz. 594 późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

s t w i e r d z a  

w uchwale nr IV/9/2014 Rady Gminy Niemodlin z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian  

budżetu Gminy Niemodlin na 2014 r. naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z nieokreśleniem 

źródeł pokrycia deficytu budżetu. 

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

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono w dniu 29 grudnia 2014 r.  

uchwałę nr IV/9/2014 Rady Gminy Niemodlin z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian  

budżetu Gminy Niemodlin na 2014 r. 

W w/w uchwale zmieniającej budżet za 2014 r. określony uchwałą Rady Gminy nr  

LI/308/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r., organ stanowiący dokonał zmniejszenia dochodów  

budżetu gminy ogółem w wysokości 561 451,52 zł oraz zmniejszenia wydatków budżetu  

ogółem w łącznej wysokości 174 295,00 zł. W konsekwencji powyższych postanowień  

doprowadzono do powstania różnicy pomiędzy planowanymi na 2014 r dochodami budżetu w 

 łącznej wysokości 41 727 791,37 zł a planowanymi na 2014 r. wydatkami w łącznej wysokości  

43 003 847,89 zł, tj. deficytu budżetu w wysokości 1 276 056,52 zł. 

W uchwale budżetowej na 2014 r. zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów  

wartościowych oraz kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1 198 900,00 zł. 
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W piśmie nr KB 3021.2.2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. wskazano, iż „W trakcie ponownej 

weryfikacji planu budżetu na rok 2014 stwierdzono, że w uchwale nr IV/9/14 Rady Miejskiej w 

Niemodlinie wystąpiły błędne zapisy wynikające z błędów rachunkowych. 

1. W pkt 2 uchwały prawidłowe zapisy winne mieć brzmienie: 

„2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 285.911,00 zł. z tego:” 

(w treści uchwały jest kwota 673.067,52 zł.) 

oraz w Dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa 

„ § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę 282.558,00 zł.” (w treści uchwały jest 

kwota 669.714,52 zł.) 

2. pkt 3 uchwały powinien mieć brzmienie: 

„3) Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 193.578,28 zł.” (w uchwale 

jest zapis „zmniejsza się”). 

Skutkiem błędów rachunkowych budżet nie jest zrównoważony (…). Powyższe nieprawidłowości w 

treści uchwały nie przyniosły negatywnych skutków finansowych dla Gminy, nie powodują również 

przekroczeń wydatków. Błędne zapisy rachunkowe spowodowały zaniżenie planu dochodów z tytułu 

odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, co nie ma negatywnego wpływu na realizację 

budżetu Gminy”.  

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego nie stawili się. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez  

organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo,  

w konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności bądź  

też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. 

Stosownie do art. 12 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Izba prowadząc  

postępowanie nadzorcze w sprawie uznania uchwały budżetowej organu stanowiącego  

jednostki samorządu terytorialnego za nieważną w całości lub w części, wskazuje  

nieprawidłowości oraz sposób i termin ich usunięcia. Jeżeli organ właściwy w wyznaczonym 

terminie nie usunie nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, kolegium izby orzeka o  

nieważności uchwał w całości lub w części. 

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych do obligatoryjnych  

elementów uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego należy określenie, w  

zależności od planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu, planowanego deficytu 

 jednostki wraz ze źródłami jego pokrycia. 
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Z ustalonego stanu faktycznego wynika, iż zaplanowane od początku roku 2014 r.  

wielkości budżetowe doprowadziły de facto do powstania deficytu budżetu w wysokości  

1 276 056,52 zł, tj. jako różnicy pomiędzy planowanymi od początku roku dochodami budżetu  

a planowanymi wydatkami. Konsekwencją wprowadzonych uchwałą z 18 grudnia 2014 r. zmian w 

budżecie jest zwiększenie deficytu o kwotę 387 156,52 zł.  

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2014 r. przychody budżetu  

w łącznej wysokości 1 198 900,00 zł nie pokrywają jednak w pełni deficytu budżetu. W  

stosunku do zaplanowanego poprzez zmiany uchwały budżetowej deficytu nie wskazano źródeł 

jego pokrycia w odniesieniu do wysokości 77 156,52 zł. Powyższe narusza w sposób istotny normę 

z art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 

Uchwała nr IV/9/2014 Rady Gminy Niemodlin z dnia 18 grudnia 2014 r. dotyczyła zmiany  

budżetu za 2014 r., w związku z czym wszczęcie procedury na podstawie art. 12 ustawy o 

regionalnych izbach obrachunkowych oraz orzeczenie o jego nieważności w części wyżej opisanej 

jest bezprzedmiotowe. Z upływem 31 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa jednostki samorządu 

terytorialnego za 2014 r. utraciła w związku z brzmieniem art. 211 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych moc obowiązującą. 

Tym samym Kolegium RIO w Opolu postanowiło 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 Admi-

nistracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w termi- 

nie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 

 

 
 


