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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

 

Uchwała nr 6/17/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 17 lutego 2021 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 jednolity- Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 

s t w i e r d z a  

w uchwale nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2021 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2021 rok naruszenie art. 242 ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 

869 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o 

finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) polegające na  

uchwaleniu przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki budżetu na 2021 rok, w którym planowane 

wydatki bieżące w wys. 50 378 615,00 zł są wyższe o kwotę 230 462,97 zł niż planowane 

dochody bieżące w wys. 46 722 513,00 zł  powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 

w wys. 3 425 639,03 zł. 

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do dnia 26 lutego 2021 r.  

w sposób wskazany w uzasadnieniu. 

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

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 29 stycznia 2021 r. doręczono uchwałę 

nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2021 rok, w której treści: 

− w § 1 ustalono dochody budżetu ogółem w wysokości 48 459 736,00 zł, w tym dochody 

bieżące w kwocie 46 722 513,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 737 223,00 zł; 

− w § 2 ustalono wydatki budżetu ogółem w wysokości 54 233 864,00 zł, w tym wydatki 

bieżące w kwocie 50 378 615,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3 855 249,00 zł. 

W § 4 uchwały budżetowej ustalono nadto: 

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 5 839 616,00 zł, w tym: 

− spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 625 246,00 zł, 

− niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 

788 730,97 zł, 

− nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości  

3 425 639,03 zł; 

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 65 488,00 zł. 
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Jak wynika z ustalonego stanu Rada Gminy Dobrzeń Wielki w budżecie na 2021 rok 

zaplanowała wydatki bieżące w wys. 50 378 615,00 zł wyższe o kwotę 230 462,97 zł niż 

planowane dochody bieżące w wys. 46 722 513,00 zł  powiększone o nadwyżkę budżetową z 

lat ubiegłych w wys. 3 425 639,03 zł. 

W złożonych pisemnych wyjaśnieniach sygn. Fn-B.3020.1.2021 z dnia 15.02.2021 r.  

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podniósł, co następuje: w związku z podjęciem Uchwały Nr 

XXVII/195/2021 przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki w dniu 27 stycznia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2021 rok, przewidującej deficyt budżetu w części 

bieżącej i w części majątkowej budżetu, wyjaśniam, że do konstrukcji budżetu gminy w części 

dotyczącej wskazania przychodów finansujących zaplanowany deficyt budżetu w jego części 

bieżącej omyłkowo użyto zapisy przepisu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który 

będzie miał zastosowanie po raz pierwszy do opracowania i wykonania budżetu oraz 

wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022. Powyższe spowodowało w konsekwencji 

wadliwe wskazanie z katalogu przychodów wyszczególnionych w pkt 7) ust. 2 art. 217 ustawy 

o finansach publicznych, jako źródła zrównoważenia zaplanowanych wydatków bieżących 

budżetu, przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, które to 

przychody mogą stanowić źródło finansowania deficytu w budżecie na rok 2021 wyłącznie w 

części majątkowej budżetu. Wyżej opisana nieprawidłowość zostanie skorygowana na 

najbliższej sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. 

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo 

zawiadomionej gminy.   

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z brzmieniem  art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określonym na 

podstawie art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach 

publicznych oraz niektórych innych ustaw, organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż 

planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 

7 i 8, niemniej stosownie do regulacji art. 8 ust. 2 cyt. ustawy o zmianie ustawy o finansach 

publicznych oraz niektórych innych ustaw znowelizowane przepisy art. 242 mają zastosowanie 

po raz pierwszy do opracowania i wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022. 

W tym stanie rozpatrując w powołanym obszarze normatywnym wymogi zgodnego z 

prawem uchwalenia budżetu na 2021 r. jako podstawę oceny prawnej przyjąć należy brzmienie 

dyspozycji art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z 

którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w 

którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o 

nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. 

Uchwalenie przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki budżetu na 2021 rok, w którym 

planowane wydatki bieżące w wys. 50 378 615,00 zł są wyższe o kwotę 230 462,97 zł niż 

planowane dochody bieżące w wys. 46 722 513,00 zł  powiększone o nadwyżkę budżetową z 

lat ubiegłych w wys. 3 425 639,03 zł istotnie narusza przywołany przepis art. 242 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

Kolegium dokonując powołanej oceny stopnia naruszenia przepisów prawa na tle 

ustalonej przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki relacji dochodów, przychodów oraz wydatków i 

rozchodów ustalonego na 2021 rok budżetu uwzględniło wskazania wynikające z uzasadnienia 

wyroku sygn.  I SA/Gd 692/19 z dnia 23 lipca 2019 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

siedziba w Gdańsku, w myśl których „możliwość finansowania deficytu budżetowego 

przychodami wskazanymi w katalogu pkt 1-8 art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 
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nie jest tożsama z możliwością odstąpienia na etapie uchwalania budżetu od wymogu 

równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących na zasadach 

określonych w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W ocenie Sądu powołane 

przepisy uzasadniają stanowisko organu, że zasady konstruowania budżetu zakazują 

uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki są wyższe niż wskazane w uchwale 

budżetowej planowane wydatki budżetowe powiększone o środki o których mowa w art. 242 

ust. 1 ustawy o finansach publicznych”. 

W tym stanie Kolegium wskazuje, iż usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić 

poprzez dokonanie zmiany budżetu, w którym planowane wydatki bieżące nie będą wyższe niż 

planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne 

środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 

 

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 

 

    Grzegorz Czarnocki 
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