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REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

Uchwała nr   4/6/2014 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 5 lutego 2014 r. 
 

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jednolity DzU z 2012 r. poz. 1113) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

w s k a z u j e  

 

w § 3 uchwały nr XXIV/389/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 

2013 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 r. naruszenie art. 212 ust. 

1 pkt 3 w związku z art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) poprzez postanowienie o pokryciu planowanego w 

uchwale deficytu w wysokości 4.623.308 zł  m.in. „środkami pieniężnymi zdeponowanymi na 

lokacie terminowej w banku w wysokości 4.500.000 zł (…)”. 

 

 

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

Stosownie do brzmienia art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (dalej: u.s.g.) do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono w dniu 9 

stycznia 2014 r. uchwałę nr XXIV/389/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 

grudnia 2013 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 r.  

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska, powołując w podstawie prawnej m.in. art. 18 ust. 

2 pkt 4 u.s.g. oraz art. 211 i art. 212 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.), 

postanowiła w § 3 uchwały, iż „Deficyt budżetu w kwocie 4.623.308 zł  zostanie pokryty 

środkami pieniężnymi zdeponowanymi na lokacie terminowej w banku w wysokości 

4.500.000 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 123.308 zł”. Jednocześnie w § 4  pkt 1 

uchwały Rada ustaliła przychody budżetu w łącznej wysokości 8.548.300 zł, w tym jak 

wynika z załącznika nr 5 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Krapkowice w 2014 r.” 

przychody w paragrafie 994 klasyfikacji budżetowej, tj. „Przelewy z rachunku lokat” w 

wysokości 4.500.000 zł. 

 

Pismem nr BF.3022.01.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. Burmistrz Krapkowic złożył 

wyjaśnienia wskazując, iż „ (…) Z definicji wolnych środków wynika, że środki te stanowią 

nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i 

pożyczek z lat ubiegłych. De facto środki zdeponowane na lokacie terminowej pochodzą z 

wolnych środków i takimi są. Zmianie ulega tylko ich fizyczne przekwalifikowanie w banku z 

rachunku bieżącego na rachunek depozytu lokaty bankowej. Gmina, dbając o wysokość 

swoich dochodów, postanowiła nie zostawiać środków pieniężnych na nisko oprocentowanym 

rachunku bieżącym, tylko założyć lokatę terminową z uzgodnionym odpowiednim procentem. 

Klasyfikacja budżetowa precyzuje z kolei, że wolne środki sklasyfikowane są w paragrafie 
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950, natomiast rozwiązanie lokaty terminowej w paragrafie 994. Jest tu pewna nieścisłość 

ustawodawcy, bo, tak jak w naszym przypadku, wolne środki przenieśliśmy na rachunek lokat, 

który w dalszym ciągu powinien informować o zdeponowanych na nim wolnych środków”. 

 

Na posiedzenie Kolegium nie stawili się przedstawiciele prawidłowo zawiadomionej 

gminy. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 4 u.s.g. do wyłącznej właściwości rady gminy należy  

uchwalanie budżetu gminy, który stosownie do art.  211 ust. 1 u.f.p. jest rocznym planem 

dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.  

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku 

budżetowym jest uchwała budżetowa (art. 211 ust. 4 u.f.p.), która określa m.in. stosownie do 

art. 212 ust. 1 pkt 3 u.f.p. kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia 

nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Zgodnie z art. 217 ust. 2 u.f.p.  deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może 

być sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego; 

2) kredytów; 

3) pożyczek; 

4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego; 

5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych; 

6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu (np. L. Lipiec -Warzecha, Ustawa o finansach 

publicznych Komentarz, Wydawnictwo ABC 2011 r.) istota „wolnych środków” wskazana 

została w  ustawie o finansach publicznych w sposób potoczny. Wolne środki stanowią 

bowiem nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikającą z 

rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

Wolne środki  to środki znajdujące się na rachunku bankowym jednostki sektora finansów 

publicznych, okresowo „niepotrzebne” do dokonania wydatków lub rozchodów. Są to środki 

pieniężne niezaangażowane na finansowanie wydatków lub rozchodów w poprzednim 

okresie, pochodzące z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

uprzednio zaciągniętych, ale niewykorzystanych w całości, oraz uzyskane w poprzednich 

okresach spłaty pożyczek udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 38, poz. 207) wolne środki, o 

których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.  klasyfikuje się w paragrafie 950. 

Jak wynika ze złożonych wyjaśnień Burmistrza Gminy Krapkowice oraz informacji 

wynikających z poprzedzającego uchwalenie uchwały budżetowej projektu tejże uchwały, na 

rachunku bieżącym budżetu jednostki powstała nadwyżka środków pieniężnych w rozumieniu 

w/w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. Środki te zdeponowano na rachunku depozytu lokaty bankowej 

w celu osiągnięcia dodatkowych dochodów wynikających z oprocentowania lokaty 

terminowej w stosunku do niskooprocentowanego rachunku bieżącego jednostki. 

Mając na względzie przedstawione przez Gminę Krapkowice okoliczności podjęcia w/w 

uchwały, pomimo naruszenia art. 212 ust. 1 pkt 3 u.f.p. w związku z art. 217 ust. 2 u.f.p. 
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poprzez wskazanie jako źródła pokrycia deficytu budżetu Gminy  na 2014 r.  środków 

pieniężnych zdeponowanych na lokacie terminowej w banku, Kolegium Izby postanowiło 

uznać wskazane naruszenie za nieistotne.  

 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się  

do wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 


