
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

 

Uchwała nr   17/76/2007 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 2 sierpnia 2007 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 2001r. 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 uchwale Nr VIII/38/07 Rady Gminy Domaszowice z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr IV/16/06 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. nieprawidłowe określenie źródeł sfinansowania 

deficytu budżetu co narusza art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420 z późn. zm.)  

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do 3 września 2007 r. w 

sposób wskazany w uzasadnieniu. 

 

 

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

 

W dniu 9 lipca 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr Nr VIII/38/07 Rady Gminy Domaszowice z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr IV/16/06 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. w której treści: 

- zmniejszono plan wydatków budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 124.000 zł 

- zwiększono plan wydatków budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 256.000 zł 

- zwiększono plan dochodów budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 12.000 zł 

Łącznie powyższe zmiany skutkowały zwiększeniem deficytu budżetowego z kwoty 

485.049 zł, do kwoty 605.049 zł. 

 W przedmiotowej uchwale w § 5 zwiększono przychody budżetu o kwotę 120.000 zł 

nadając jednocześnie załącznikowi nr 6 do uchwały budżetowej określającemu przychody 

budżetu nową treść niespójną z zapisem pierwszego zdania § 5 badanej uchwały. W 

zmienionym załączniku o przychodach budżetu pominięto bowiem przychód z tytułu innych 

rozliczeń sklasyfikowany w § 955 klasyfikacji budżetowej w kwocie 137.049 zł, 

wprowadzony do budżetu gminy uchwałą Rady Gminy Domaszowice nr VI/31/07 z dnia 29 

marca 2007 r. W konsekwencji powyższej zmiany przychody gminy Domaszowice określono 

wielkością 780.243 zł. Łącznie zaplanowane rozchody wyniosły 312.243 zł. Kwota 

przychodów w budżecie przewyższa rozchody o 468.000 zł. Powyższa wielkość zestawiona z 



deficytem budżetowym wskazuje na brak określenia źródeł sfinansowania deficytu w kwocie 

137 049 zł. 

 W złożonych pisemnych wyjaśnieniach z dnia 17 lipca 2007 r. Wójt Gminy podniósł, 

iż „w załączniku Nr 5 Uchwały Nr VIII/38/07 Rady Gminy Domaszowice z dnia 3 lipca 2007 

r. wystąpił błąd pisarski polegający na pominięciu zapisu: § 955 Przychody z tytułu innych 

rozliczeń – kwota 137.049,00 oraz podsumowania ogółem – 917.292,00” Na posiedzeniu 

Kolegium wyznaczonym na dzień 2 sierpnia 2007 r. przedstawiciel Gminy zawiadomionej 

prawidłowo nie stawił się.  

 

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

  

 Ustawa o finansach publicznych określa w art. 168, iż różnica między dochodami a 

wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub deficyt budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. Deficyt może być finansowany przychodami m.in. z tytułu sprzedaży 

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. W myśl art. 184 ust. 1 

pkt 3 uchwała budżetowa winna określać źródła sfinansowania deficytu. Owo określenie nie 

może się ograniczyć do wskazania tytułów źródeł jego sfinansowania, ale wymaga 

prawidłowego określenia wielkości służących pokryciu deficytu. W przedmiotowej uchwale 

te wielkości zostały określone nieprawidłowo, co narusza dyspozycję art. 184 ust. 1 pkt 3 

ustawy o finansach publicznych. 

 

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

nieprawidłowości winno nastąpić poprzez określenie w uchwale budżetowej źródeł pokrycia 

deficytu budżetowego w prawidłowej wysokości.  

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 


