
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

 

Uchwała nr   18/63/2006 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 24 listopada 2006 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,) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

s t w i e r d z a  

 

w uchwale Nr XXXVI/256/06 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 października 

2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/184/05 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 

grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. nieprawidłowe określenie 

źródeł sfinansowania deficytu budżetu co narusza art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz.U. Nr 169, poz. 

1420 z późn. zm.)  

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do 20 grudnia 2006 r. w 

sposób wskazany w uzasadnieniu. 

 

 

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

 

W dniu 26 października 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

doręczono uchwałę nr XXXVI/256/06 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 października 

2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/184/05 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 

grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. w której treści: 

- zmniejszono plan wydatków budżetu gminy na 2006 r. o kwotę 220.710 zł 

- zwiększono plan wydatków budżetu gminy na 2006 r. o kwotę 13.000 zł 

- zwiększono plan dochodów budżetu gminy na 2006 r. o kwotę 6.000 zł 

Łącznie powyższe zmiany skutkowały zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę 213.710 

zł, do kwoty 1.061.308 zł. 

 Jednocześnie w przedmiotowej uchwale ustalono w załącznikach 4 i 4a do uchwały 

budżetowej przychody w formie pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym w 

kwocie 1.450.832 zł oraz rozchody na pożyczki udzielane na finansowanie zadań 

realizowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 60.243 zł i spłaty otrzymanych 

pożyczek i kredytów w kwocie 246.000 zł. Łącznie zaplanowane rozchody wyniosły 306 243 

zł. Kwota przychodów w budżecie przewyższa rozchody o 1.144.589 zł. Powyższa wielkość 

zestawiona z deficytem budżetowym przewyższa go o kwotę 83.281 zł. Wskazać należy, iż w 

§ 5 uchwały Nr XXIX/184/05 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2005 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. stwierdzono, że zaciągnięty kredyt  



(w brzmieniu określonym uchwałą Nr XXXVI/256/06 – w kwocie 1.450.832 zł) będzie 

źródłem pokrycia deficytu budżetu. 

 W złożonych pisemnych wyjaśnieniach z dnia 23 listopada 2006 r. Skarbnik Gminy 

podniósł, iż „w załączniku Nr 4 do wymienionej uchwały – przychody w § 952 pomyłkowo nie 

zostały zmniejszone o kwotę 83 281,00. Kwota 83 281,00 dotyczy zmniejszenia wydatków 

(nieznajdujących pokrycia w dochodach własnych gminy) o zadanie e-urząd ujęte w planie 

inwestycji na 2006 rok. Zadanie to zostało przesunięte do wykonania w 2007 roku – ujęte w 

planie inwestycji.” Na posiedzeniu Kolegium wyznaczonym na dzień 24 listopada 2006 r. 

przedstawiciel Gminy zawiadomionej prawidłowo nie stawił się.  

 

W tym stanie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdza, co następuje.   

  

 Ustawa o finansach publicznych określa w art. 168, iż różnica między dochodami a 

wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub deficyt budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. Deficyt może być finansowany przychodami m.in. z tytułu kredytów i 

pożyczek. W myśl art. 184 ust. 1 pkt 3 uchwała budżetowa winna określać źródła 

sfinansowania deficytu. Owo określenie nie może się ograniczyć do wskazania tytułów źródeł 

jego sfinansowania, ale wymaga prawidłowego określenia wielkości służących pokryciu 

deficytu. W przedmiotowej uchwale te wielkości zostały określone nieprawidłowo, co 

narusza dyspozycję art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 

Kolegium Izby wskazuje również wadliwie skonstruowaną podstawę prawną 

przedmiotowej uchwały Rady Gminy Domaszowice, w której powołano art. 182 ustawy o 

finansach publicznych. Przepis ten określa termin uchwalenia uchwały budżetowej i nie 

stanowi podstawy prawnej działań Rady Gminy przy podejmowaniu uchwał w sprawie zmian 

budżetu.  

 

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

nieprawidłowości winno nastąpić poprzez określenie w uchwale budżetowej źródeł pokrycia 

deficytu budżetowego w prawidłowej wysokości.  

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 


