
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W OPOLU 

Uch wała nr 10/40/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
z dnia 22 kwietnia 2009 r. 

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 11 ust. l 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 

wska zu j e  

w § 6 uchwały nr XXIV/198/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie 
zmian w budŜecie gminy na 2009 r. naruszenie art. 16 ust. 4 ustawy o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DzU z 2006 r. 
nr 107, poz. 726 ze zm.). 

Uza s a dn i e n i e  

W dniu 23 marca 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 
uchwałę nr XXIV/198/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zmian w 
budŜecie gminy na 2009 r. podjętą na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie 
gminnym oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. W § 6 
uchwały sytuowano zapis odnoszący się do zwiększenia rozchodów budŜetowych o kwotę 
81.200,00 zł w § 991 - udzielone poŜyczki i kredyty. Jednocześnie na tej samej sesji Rada 
podjęła uchwałę nr XXIV/196/09 z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie udzielenia 
długoterminowej poŜyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach, 
zgodnie z którą postanowiono o udzieleniu poŜyczki GOKSiR w Rudnikach w kwocie 
81.200,00 zł na realizację projektu pn. „Folk Festiwal- Rudniki Mostenka" realizowanego w 
ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007- 2013. 

W dniu 9 kwietnia 2009 r. Wójt Gminy wyjaśnił, iŜ w paragrafie 6 przedmiotowej 
Uchwały pomyłkowo udzieloną poŜyczkę zapisano pod pozycją klasyfikacji budŜetowej w § 
991 - Udzielone poŜyczki i kredyty zamiast w § 962- PoŜyczki udzielone na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej. 

Stosowne zapisy prostujące zapisy zostaną podane Radzie Gminy pod głosowanie w 
Uchwale na najbliŜszej sesji w miesiącu kwietniu br. Informujemy, Ŝe przedmiotowa poŜyczka 
dotychczas nie została uruchomiona. 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej Gminy nie 

stawił się. 

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



Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o finansach publicznych rozchody, o których mowa w 
art. 6 ust. 2 ustawy, a zatem m.in. udzielone poŜyczki, klasyfikuje się według paragrafów 
określających rodzaj rozchodu. 

Stosownie do art. 16 ust. 4 ustawy o finansach publicznych systematykę i zasady 
klasyfikowania dochodów publicznych, wydatków, przychodów i rozchodów publicznych, a 
takŜe bezzwrotnych środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej określa 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Klasyfikacja 
Paragrafów Rozchodów, poŜyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej klasyfikuje się w § 962. 

Z ustalonego stanu faktycznego, potwierdzonego wyjaśnieniami Wójta, bezsprzecznie 
wynika, iŜ poŜyczka udzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach 
związana jest z realizacją projektu realizowanego w ramach środków z budŜetu Unii 
Europejskiej. Rozchód budŜetu gminy związany z udzieloną poŜyczką klasyfikowany 
powinien być zatem w paragrafie identyfikującym udzielaną poŜyczkę z realizacją zadania 
związanego ze środkami pochodzącymi z budŜetu Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 
nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza niewaŜności uchwały, lecz ogranicza się do 
wskazania, Ŝe uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje 
- na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 
terminie 30 dni od daty jej doręczenia 

Przewodniczący Kolegium  


