
Uchwała Nr 99/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 22 listopada 2006 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr L/A/335/06 Rady Miejskiej 
 w Kamiennej Górze z dnia 18 września 2006 roku 

 
Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 

obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 55 poz.577 ze zm.) oraz art.91 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 
ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr L/A/335/06 Rady Miejskiej 
w Kamiennej Górze z dnia 18 września 2006 roku, wobec naruszenia art.79 ust.1 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz.2104 ze zm.), polegające na przekroczeniu górnej granicy relacji deficytu do 
dochodów, jaki może być uchwalony w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 
na 2006 rok.  

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 
Uchwała Nr L/A/335/06 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 

18 września 2006 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
Zespołu w Jeleniej Górze 28 września 2006 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu stwierdziło, że Rada Miejska w Kamiennej Górze zwiększyła wydatki 
budżetu miasta o kwotę 3.181.000 zł w dz.900 “Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska” rozdz.90001 “Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w §6059 “Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych”. Zwiększony plan wydatków powiększył 
planowany na 2006 rok deficyt, który zostanie sfinansowany planowanym do 
zaciągnięcia kredytem w tej wysokości. Po wprowadzeniu powyższych zmian 
planowane dochody budżetu miasta wynoszą 47.028.770 zł, planowane wydatki 
56.659.023 zł, a planowany na 2006 rok deficyt budżetu miasta, dla którego 
źródłem finansowania są planowane do zaciągnięcia kredyty, wynosi 9.630.253 zł. 
Relacja planowanego na 2006 rok deficytu budżetu po zmianach do dochodów 
miasta planowanych na 2006 rok wynosi 20,5% i przekracza dopuszczalną granicę 
ustaloną na zasadach określonych w art.79 ustawy o finansach publicznych, 
wynoszącą w 2006 roku – 20%. 

Zgodnie z art.79 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w przypadku gdy 
wartość relacji łącznej kwoty państwowego długu publicznego do produktu 
krajowego brutto jest większa od 50%, a nie większa od 55%, to: 
a)Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu 
budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż 
analogiczna relacja z roku bieżącego, 

b)relacja, o której mowa w lit a, stanowi górne ograniczenie relacji deficytu każdej 
jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jaka może być uchwalona w 
budżecie jednostki samorządu terytorialnego. 

 Jednocześnie stosownie do postanowień art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o finansach publicznych, ww. ograniczenia nie stosuje się do kwot deficytu 
jednostek samorządu terytorialnego sfinansowanych nadwyżką budżetową z lat 
poprzednich, a także sfinansowanych emisją papierów wartościowych, 
zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w związku ze środkami określonymi 
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w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub 
Funduszem Spójności Unii Europejskiej. 
 Jak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 roku 
w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o której mowa w art.15 ust.1 ustawy 
o finansach publicznych (M.P. Nr 30, poz.429), powyższa relacja wyniosła 50,2%. 
Oznacza to ograniczenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
w relacji do dochodów, jaki może być uchwalony w budżecie na 2006 rok do 20% . 
 Kolegium RIO we Wrocławiu uchwałą nr 91/2006 z 25 października 2006 
roku wskazało Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze istotne naruszenie art. 79 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych w badanej uchwale, nakazując usunięcie 
nieprawidłowości w terminie do dnia 21 listopada 2006 roku. Z uwagi na fakt 
niewyeliminowania wskazanej nieprawidłowości Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 
 Ponadto informuje się, że planowane dochody budżetu miasta po zmianach 
wg stanu na dzień 12 października 2006 roku (ostatnie zarządzenie w sprawie 
zmiany budżetu przekazane do tutejszej Izby) wynoszą 45.153.642 zł, wydatki 
54.783.895 zł a kwota deficytu 9.630.253 zł. Relacja planowanego deficytu do 
dochodów budżetu po zmianach wynosi natomiast 21.3%. Po stwierdzeniu 
nieważności niniejszej uchwały deficyt budżetowy będzie niższy niż 20%. 

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze przysługuje 

skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 
ul. Świętego Mikołaja 78/79 w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za 
pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 

  
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


