
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    O P O L U  

 

U c h w a ł a    Nr   6/25/2006 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 13 kwietnia 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 2001 r. 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 § 2 uchwały nr XXXVII/324/2006 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 marca 2006 r. w 

sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006 naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 3 w 

zw. z art. 168 ust. 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych polegające na 

nieprawidłowym określeniu kwoty deficytu budżetowego oraz  zaniechaniu wskazania źródeł 

jego pokrycia.  

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do 10 maja 2006 r. w sposób 

wskazany w uzasadnieniu. 

 

 

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

 

W dniu 7 kwietnia 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XXXVII/324/2006 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 marca 2006 r. w 

sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006, w której treści (§ 2) 

znowelizowano zapis § 4 uchwały nr XXXIII/300/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 nadając mu brzmienie „deficyt budżetowy w kwocie 

2.600.000 zł zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów długoterminowych”. 

W odniesieniu do ustalonej przedmiotową uchwałą kwoty deficytu budżetowego stwierdzić 

należy, iż wg stanu z dnia 30 marca 2006 r. poziom: 

− dochodów określa wys. 48.978.675 zł,  

− wydatków określa  wys. 55.878.675 zł, 

co w kontekście dyspozycji art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednoznacznie 

wskazuje na kwotę 6.900.000 zł identyfikowaną jako prawidłowa wielkość określająca 

deficyt budżetowy. 

W dniu 11 kwietnia 2006 r. złożono wyjaśnienia, w treści których podniesiono, iż w § 2 na 

skutek przeoczenia zamieszczono błędną kwotę deficytu budżetowego. Prawidłowa wysokość 

deficytu budżetowego na dzień 30.03.2006 r. powinna zawierać także wydatki zaplanowane 

do sfinansowania środkami pozostałymi z roku 2006. Powyższy błędny zapis zostanie 

skorygowany na następnej sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki. 

Na posiedzeniu Kolegium wyznaczone na dzień 13 kwietnia 2006 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomiony prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do brzmienia art. 165 ust. 3 ustawy o finansach publicznych uchwała 

budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, stąd 

też rada gminy jako organ wyłącznie właściwy do uchwalenia budżetu  gminy (art. 18 ust. 2 
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pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym) zobowiązana jest do sytuowania w jej treści 

obligatoryjnych elementów wskazanych w dyspozycjach art. 184 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych, w tym określenia źródła pokrycia deficytu budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego (art. 184 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy). Przytoczyć w tym miejscu należy regulację 

art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą różnica między dochodami a 

wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę  

budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub deficyt budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego wielkość deficytu  budżetowego Gminy 

Dobrzeń Wielki wg stanu z dnia 30 marca 2006 r. określa kwota  6.900.000 zł. Tym samym 

zapis § 2 uchwały nr XXXVII/324/2006 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 marca 2006 

r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006 nowelizujący § 4 uchwały nr 

XXXIII/300/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 

2006 poprzez nadanie mu brzmienia „deficyt budżetowy w kwocie 2.600.000 zł zostanie 

sfinansowany z zaciągniętych kredytów długoterminowych” z uwagi na nieprawidłowe 

określenie kwoty deficytu budżetowego implikuje stwierdzeniem zaniechania wskazania 

źródeł jego pokrycia, co narusza art. 184 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych 

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

nieprawidłowości winno nastąpić poprzez określenie w uchwale budżetowej prawidłowej 

wielkości deficytu budżetowego w wys.  6.900.000 zł oraz wskazania źródeł jego pokrycia.  

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 

 
 

 


