
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  
 

Uchwała nr 17/63/2009 

 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia  1 lipca 2009 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.- Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. 

Dz.U. nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz.U. nr 113, poz. 984; z 2003 r. Dz.U. nr 149, poz. 1454; 

z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Dz.U. nr 14, poz. 114, Dz.U. nr 64, poz. 565, Dz.U. nr 

249, poz. 2104) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 

s t w i e r d z a  

w  § 2 uchwały nr XXXIII/236/2009 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2009 r. w 

sprawie zmian w budŜecie w związku z zał. nr 2 do uchwały w części dot. zwiększeniu 

wydatków budŜetu w Dziale 900 Rozdz. 90001 § 2510 klasyfikacji budŜetowej o kwotę 

79.952 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla zakładu budŜetowego, naruszenie art. 165 w 

związku z art. 24 ust. 5  ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze 

zm.) 

 

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do dnia 31 lipca 2009 r.  

w sposób wskazany w uzasadnieniu. 

 

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

 

W dniu 9 czerwca 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XXXIII/236/2009 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie 

zmian w budŜecie. Przywołując w podstawie prawnej przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o 

samorządzie gminnym oraz art. 165 ustawy o finansach publicznych, Rada Miejska 

postanowiła w § 2 m.in. o zwiększeniu wydatków budŜetu, zgodnie z załącznikiem nr 2,  

w którym w Dziale 900 Rozdz. 90001 § 2510 klasyfikacji budŜetowej,  dokonaniu zmian  

w budŜecie Gminy, polegających na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 79.952 zł 

z tytułu dotacji podmiotowej z budŜetu dla zakładu budŜetowego. 
 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 1 lipca 2009 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

 

Zgodnie z art. 165 ust. 1 ustawy o finansach publicznych budŜet jednostki samorządu 

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

jednostki. Z kolei stosownie do art. 167 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy wydatki budŜetów jednostek 

samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych 

przepisach, w szczególności na m.in. zadania własne jednostek samorządu terytorialnego. 

Zadania własne jednostka samorządu terytorialnego moŜe realizować m.in. poprzez 

powoływane w tym celu zakłady budŜetowe. Z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego 

zakład budŜetowy tej jednostki w zakresie określonym w odrębnych przepisach moŜe 

otrzymać dotację podmiotową lub dotację na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

(art. 24 ust. 5 ustawy o finansach publicznych). 
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Jak wyŜej wskazano, zgodnie z cyt. art. 24 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, zakład 

budŜetowy moŜe otrzymać z budŜetu dotację podmiotową jedynie w przypadku, kiedy 

wynika to z odrębnych przepisów. Przepis ustawy odsyłający do „odrębnych przepisów” w 

tym przypadku naleŜy rozumieć jako odesłanie do przepisów ustawowych. Taką interpretację 

uzasadnia ponadto ustawa o finansach publicznych, która w art. 106 ust. 2 pkt 2 definiując 

pojęcie „dotacji podmiotowej” stwierdza, Ŝe jest to dotacja na dofinansowanie działalności 

bieŜącej ustawowo wskazanego podmiotu.  

 

W tym stanie prawnym, skoro Ŝaden przepis ustawy dotyczący działalności w zakresie 

wodociągów i kanalizacji prowadzonej przez gminne zakłady budŜetowe nie uprawnia do 

przyznania takiemu zakładowi dotacji podmiotowej, tym samym uznać naleŜy, Ŝe 

zaplanowanie  w Dziale 900 Rozdz. 90001 § 2510 klasyfikacji budŜetowej, wydatku na kwotę 

79.952 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budŜetu dla zakładu budŜetowego nastąpiło be 

podstawy prawnej. 
 

W tym stanie Kolegium wskazuje, iŜ usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić poprzez: 

 

• określenie treści budŜetu po stronie planowanych dochodów i wydatków oraz 

przychodów zgodnie z art. 165 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w prawidłowo 

określonych wysokościach po skreśleniu wydatku w formie dotacji podmiotowej w 

Dziale 900 Rozdz. 90001 § 2510 klasyfikacji budŜetowej. 

 

Doprowadzenie wskazanych wyŜej nieprawidłowości do stanu zgodnego z prawem 

powinno nastąpić w terminie do dnia 31 lipca 2009 r.  

 

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 

 


