
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

 

Uchwała nr    9/38/2007 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 16 kwietnia 2007 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.- DzU z 2001r. 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; z 2006 r. nr 249, poz. 1832) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

s t w i e r d z a  

w uchwale nr I/9/2007 Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie z dnia 

14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2007 rok nieprawidłowości 

polegające na: 

− zaniechaniu ustalenia struktury dochodów (§ 2) i wydatków (§ 3) budżetu Związku w 

szczegółowości nie mniejszej niż określona ustawą o finansach publicznych, co narusza  

art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy  o finansach publicznych 

− zaniechaniu literalnego określenia źródła pokrycia deficytu budżetowego, co narusza  art. 

184 ust. 1 pkt 3 ustawy  o finansach publicznych, 

− ustaleniu rocznego limitu zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek w wys. 50.000 zł 

zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu (§ 6) oraz upoważnienia 

dla Zarządu Związku do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu 

budżetowego do maksymalnej wysokości 50.000 zł (§ 7) w wysokości przekraczającej 

ustawowy limit zadłużenia Związku, co narusza art. 170 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych.  

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do 15 maja 2007 r. w sposób 

wskazany w uzasadnieniu. 

 

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

W dniu 20 marca 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr I/9/2007 Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie z dnia 14 

marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2007 rok. 

W treści przedmiotowej uchwały zawarto m.in., co następuje: 

• (§ 2)  –  ustala się budżet  Związku po stronie dochodów w wysokości 48.000 zł, 

• (§ 3) –  ustala się budżet Związku po stronie wydatków w wysokości 67.100 zł, 

• (§ 6)  –  ustala się roczny limit dla zobowiązań z tyt. kredytu i pożyczek zaciąganych na 

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 50.000 zł 

• (§ 7) –  upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytu i pożyczek na pokrycie  

występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 

50.000 zł. 

Wraz z uchwałą przedłożono: 

− uzasadnienie opisowe do planu budżetu Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie, 

− plan budżetu Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie na rok 2007. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczonym na dzień 16 kwietnia 2007 r. przedstawiciel 

Związku Gmin zawiadomiony prawidłowo nie stawił się. 
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W tym stanie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdza, co następuje: 

 Zgodnie z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do gospodarki 

finansowej związku międzygminnego stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce 

finansowej gmin.  

Jak stanowi art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości 

rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, którego treść określa art. 165 ust. 1 ustawy z 

dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych stanowiąc, że jest to roczny plan dochodów i 

wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki. Podstawą gospodarki finansowej zgodnie 

z brzmieniem art. 165 ust. 3 cyt. ustawy jest uchwała budżetowa, której struktura zgodnie z 

art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 powoływanej ustawy o finansach publicznych nakazuje m.in. 

określenie: 

1) prognozowanych dochodów, jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i działów 

klasyfikacji 

2) wydatków budżetu, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z 

wyodrębnieniem: 

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności: 

– wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 

– dotacji, 

– wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, 

– wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą 

umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, 

 b) wydatków majątkowych; 

3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. 

W tym stanie ograniczenie normatywnych zapisów określających strukturę dochodów i 

wydatków budżetu Związku do stwierdzeń zawartych w treści § 2 i § 3 uchwały nr I/9/2007 

narusza uprzednio powołane dyspozycje art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach 

publicznych. 

Kolegium odnotowuje, iż brak w treści powoływanej uchwały Związku jakiegokolwiek 

zapisu umożliwiającego identyfikację przedłożonego wraz z budżetem dokumentu 

źródłowego pn.  plan budżetu Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie na rok 2007 - 

jako normatywnego elementu uchwały budżetowej na 2007 rok - w konsekwencji implikował 

uznaniem jedynie zapisów § 1-10 powoływanej uchwały nr I/9/2007 jako zakreślających 

ramy uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2007 rok.  

W odniesieniu do zaniechania przez Zgromadzenie Związku literalnego określenia w treści 

przedmiotowej uchwały nr I/9/2007 źródła pokrycia deficytu budżetowego Kolegium 

wskazuje, iż dyspozycja art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy  o finansach publicznych stanowiąca o 

określeniu źródła pokrycia deficytu budżetu posiada obligatoryjny charakter i jej naruszenie 

implikuje stwierdzeniem naruszenia powołanego przepisu prawa. 

Stosownie do brzmienia art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w trakcie roku 

budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie 

może przekraczać 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. W 

kontekście powołanej regulacji ustalenie w treści § 6 i § 7 uchwały limitu dopuszczalnego 

zadłużenia Związku przekraczającego ustawową normę ograniczającą wielkość zadłużenia 

implikuje stwierdzeniem jako naruszonego powołanego przepisu prawa.  

Niezależnie od powyższego w kontekście zapisu § 7 uchwały Kolegium wskazuje, iż zgodnie 

z dyspozycją art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „d” ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej 

kompetencji Zgromadzenia Związku należy ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i 

kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta (zarządu związku) w roku 

budżetowym, które należy łączyć z finansowaniem przejściowego deficytu budżetu, o którym 

mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych a nie jak zapisano w § 7 uchwały 
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„deficytu budżetowego”. Stąd też zgodnie z treścią powołanych wyżej przepisów prawa, zapis 

§ 7 winien zostać dookreślony poprzez nadanie mu brzmienia „zaciągania kredytu i pożyczek 

krótkoterminowych” na finansowanie „przejściowego deficytu budżetu”. 

Kolegium wskazuje ponadto na niezgodności liczbowe planu wydatków budżetu Związku na 

2007 rok z przedłożonym dokumentem źródłowym „uzasadnienie opisowe do planu budżetu 

Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie” bowiem w treści uchwały budżetowej (vide 

§ 3 uchwały) ustalono kwotę 67.100 zł podczas, gdy w przedmiotowym dokumencie 

źródłowym zapisano, iż „wydatki zaplanowano w wysokości 48.000 zł”.  

Akcentując w tym miejscu, iż dokumentacja dotycząca wielkości planistycznych budżetu na 

ten sam rok budżetowy winna być ze sobą zgodna, jednolita oraz wzajemnie powiązana (treść 

uchwały – załącznik do uchwały) przywołać na drodze analogii należy tezę z uzasadnienia 

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 6 czerwca 1995 r. (sygn. akt SA/Gd 

2949/94), zgodnie z którą określone w przepisach prawa normy powinny być sformułowane 

w sposób jednoznaczny, czytelny i wyczerpujący, uniemożliwiający stosowanie 

niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego.  

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

nieprawidłowości winno nastąpić poprzez: 

• określenie struktury planu dochodów i wydatków zgodnie z wymogami określonymi art. 

184 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, 

• określenie źródła pokrycia deficytu budżetowego zgodnie z dyspozycją art. 184 ust. 1 pkt 3 

ustawy o finansach publicznych, 

• ustalenie wielkości przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 

określonej limitem ustalonym dyspozycją art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

 

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 


