
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

 W    OPOLU  

 

 

Uchwała nr  17/57/2006 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 października 2006 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 (DzU z 2001 r. nr 55, poz.577; 

nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. 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   

w § 1 lit. B uchwały nr XLII/264/06 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 września 2006 r. w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2006 rok naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych polegające na zaniechaniu określenia 

źródła dochodu związanego z zwiększeniem planu dochodów budżetu w dziale 756, rozdział 

75615 klasyfikacji budżetowej.   

Usunięcie ww. nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do 24 listopada  2006 r. w 

sposób wskazany w uzasadnieniu. 

 

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

 

Zgodnie z dyspozycją 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XLII/264/06 Rady Gminy Tułowice z dnia 

28 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2006 rok, w której treści 

(§ 1 lit. B) określono m.in. zwiększenie planu dochodów budżetu poprzez przyjęcie 

następującej  struktury zapisu: 

Zwiększa się dochody budżetu: 

w Dziale 756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek  

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 

rozdziale 75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności  

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych 

o kwotę 1.700,00 zł 

Ogółem zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.700,00 zł. 

Jak zawarto w wyjaśnieniach do przedmiotowego określenia zwiększenia planu dochodów 

sygnowanych przez Wójta Gminy: w § 1 punkt B powyższej uchwały nie wskazano źródła 

dochodu – brak wskazania, że zwiększenie dochodu dotyczy paragrafu 0330 – Podatek leśny. 

Powyższy błąd wystąpił podczas przepisywania materiałów na sesję Rady Gminy. Projekt 

uchwały głosowany przez radnych również nie zawierał tej informacji. Informacja ta została 

przekazana radnym podczas szczegółowego omawiania zmian do budżetu zarówno podczas 

posiedzeń komisji jak i w czasie sesji Rady Gminy. Podczas najbliższej sesji, która odbędzie 
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się 26 października 2006 roku zostanie przekazane radnym uzupełnienie do powyższej 

uchwały. 

Wskazać przy tym należy, iż § 1 uchwały Rady Gminy Tułowice nr XXXIV/219/05 z dnia 15 

grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tułowice na 2006 rok (z późn. zm.) 

ustala plan dochodów budżetu w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) klasyfikacji 

budżetowej. 

Obecni na posiedzeniu Kolegium przedstawiciele Gminy Tułowice w osobach Wójta oraz 

Skarbnika Gminy podtrzymali uprzednio złożone wyjaśnienia. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak stanowi art. 165 ust. 1 ustawy o finansach publicznych budżet jednostki samorządu 

terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej 

jednostki. Uchwała budżetowa jest szczególnym aktem normatywnym, stanowiącym 

stosownie do dyspozycji art. 165 ust. 3 cyt. ustawy podstawę gospodarki finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego, stąd też art. 184 ustawy o finansach publicznych określając jej 

obligatoryjną strukturę stanowi w ust. 1 pkt 1 powołanej jednostki redakcyjnej o określeniu 

prognozowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i działów 

klasyfikacji. 

Jak wynika z art. 16 ust. 1 cyt. ustawy dochody publiczne klasyfikuje się wg: 

− działów  i rozdziałów określających rodzaj działalności, 

− paragrafu identyfikującego rodzaj dochodu. 

Szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów określa 

rozporządzenie Ministra Finansów 20 września 2004 r. (DzU z 2004 r. nr 209, poz. 2132 z 

późn. zm.), którego postanowienia zawarte w § 1 pkt 3 ustalają klasyfikację dochodów 

publicznych przyporządkowującą określonym paragrafom klasyfikacji budżetowej źródła 

dochodów budżetowych ustalone na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego oraz ustaw szczególnych. 

W tym stanie stwierdzić należy, iż określenie w treści § 1 lit. B uchwały nr 

XLII/264/06 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Tułowice na 2006 rok planu dochodów budżetu w szczegółowości działu i rozdziału 

klasyfikacji budżetowej nie spełnia dyspozycji art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych obligującej do wyszczególnienia źródła prognozowanego dochodu jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Kolegium 

wskazuje, iż usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić poprzez określenie w uchwale  nr 

XLII/264/06 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Tułowice na 2006 rok w części dotyczącej zwiększenia planu dochodów budżetu w 

dziale 756, rozdział 75615 klasyfikacji budżetowej źródła prognozowanego dochodu Gminy 

Tułowice.   

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 

 

 

 


