
Uchwała nr 48/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 4 kwietnia 2007 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr VII/28/07  
z 30 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2007 

 
 

Na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (jednolity 
tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. 
Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr VII/28/07 z dnia 30 stycznia 

2007 r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2007 w części obejmującej wydatki w następujących 
podziałkach klasyfikacji budżetowej załączników: nr 3 „Wydatki budżetowe miasta Lubina na 2007 
rok w szczegółowości działów klasyfikacji budżetowej”, nr 4 „Wydatki budżetowe miasta Lubina na 
rok 2007 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków 
bieżących i majątkowych”, nr 8 „Plan przychodów i wydatków na rok 2007 zakładów 
budżetowych...”, nr 11 „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 
budżetowym 2007” oraz nr 16 „Wykaz dotacji dla instytucji kultury i kultury fizycznej na 2007 rok” 
na łączną kwotę 808.076 zł: 

 
Dział Rozdział Paragraf Kwota (zł) 
600 60016 4300 198.180 
750 75022 3020 29.000 

75405 3000 63.000 
754 

75411 2700 63.000 
80101 3240 4.300 
80110 3240 10.600 801 

80195 4300 100.000 
900 90007 6050 339.996 

Razem 808.076 

 
z powodu istotnego naruszenia: 
– art. 184 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 

Nr 249, poz. 2104 ze zm.) — w związku z niezaplanowaniem w budżecie wydatków z tytułu 
poręczeń i gwarancji wynikających z zawartych umów, 

– art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 674 ze zm.) — z powodu zaplanowania w budżecie środków na nagrody dla 
nauczycieli w kwocie znacznie niższej niż wynika to z przepisu, 

– art. 184 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret 3 — w związku z niezaplanowaniem wydatków na spłatę zobowiązań 
wymagalnych w 2007 roku. 

 
§ 2. 

Część budżetu w zakresie objętym nieważnością ustala się poprzez wprowadzenie w uchwale 
Rady Miejskiej w Lubinie nr VII/28/07 z 30 stycznia 2007 r. następujących zmian:  

1) w § 2 pkt 1, w lit. a — kwotę wydatków bieżących ogółem 152.992.920 zł zastępuje się kwotą 
152.892.920 zł, 

2) w § 2 pkt 1, w lit. a — dodaje się tiret 15, w brzmieniu: „wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji  
— 198.180 zł”, 

3) w § 2 pkt 1, w lit. b — kwotę wydatków majątkowych ogółem 46.194.080 zł zastępuje się kwotą 
46.294.080 zł, 

4) w § 2 pkt 1, w lit. b - dodaje się tiret 6 w brzmieniu: „dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Lubinie - 100.000 zł”, 

5) w § 5 ust. 1 lit.a - przychody ogółem - kwotę 6.543.814 zł zastępuje się kwotą 6.643.814 zł, 
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6) w § 5 ust. 1 lit.a - dodaje się tiret 3 w brzmieniu dotacja celowa na zadania inwestycyjne - 
100.000 zł, 

7) w § 5 ust. 1 lit.b - wydatki ogółem - kwotę 6.745.181 zł zastępuje się kwotą 6.845.181 zł, a kwotę 
wydatków inwestycyjnych 102.100 zł zastępuje się kwotą 202.100 zł, 

8) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej: 
   

Dział Rozdział Paragraf Nazwa 

Plan  
na 2007 

rok 
(w zł) 

  Transport i łączność  

60016  Drogi publiczne gminne  600 

 4300 Zakup usług pozostałych  300.000 

  Administracja publiczna  

75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego   750 

 4300 Zakup usług pozostałych 126.000  

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

75405  Komendy powiatowe policji  

 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 37.000 

75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  
754 

 2710 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

87.000 

  Obsługa długu publicznego  

75704  
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego 

 757 

 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 198.180 

  Oświata i wychowanie  

80101  Szkoły podstawowe  

 3240 Stypendia dla uczniów 9.700 

80110  Gimnazja   

 3240 Stypendia dla uczniów 9.400 

80195  Pozostała działalność  

 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 55.000 

801 

 4300 Zakup usług pozostałych 997.500 

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   

90007  Zmniejszenie hałasu i wibracji   900 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.660.004 

  Kultura fizyczna i sport  

92601  Obiekty sportowe   

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 339.996 

92604  Instytucje kultury fizycznej  

926 

 6210 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 

100.000 

Razem 3.919.780 

 

9) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej: 
   

Wydatki Plan  
na 2007 

rok 
bieżące majątkowe Dział Rozdział Paragraf Nazwa 

zł 

  Transport i łączność    

60016  Drogi publiczne gminne    600 

 4300 Zakup usług pozostałych  300.000  300.000  

  Administracja publiczna    

75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego     750 

 4300 Zakup usług pozostałych 126.000 126.000  

  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

   754 

75405  Komendy powiatowe policji    
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 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 37.000 37.000  

75411  
Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej 

   

 2710 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 

87.000 87.000  

  Obsługa długu publicznego    

75704  
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego 

   757 

 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 198.180 198.180  

  Oświata i wychowanie    

80101  Szkoły podstawowe    

 3240 Stypendia dla uczniów 9.700 9.700  

80110  Gimnazja     

 3240 Stypendia dla uczniów 9.400 9.400  

80195  Pozostała działalność    

 3040 
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 
do wynagrodzeń 

55.000 55.000  

801 

 4300 Zakup usług pozostałych 997.500 997.500  

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     

90007  Zmniejszenie hałasu i wibracji     900 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.660.004  1.660.004 

  Kultura fizyczna i sport    

92601  Obiekty sportowe     

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 339.996  339.996 

92604  Instytucje kultury fizycznej    
926 

 6210 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 

100.000  100.000 

Razem 3.919.780 1.819.780 2.100.000 

 

10) w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej: 

 

Dział Rozdział Paragraf Jednostka 
Przychody 

ogółem 
w tym dot. 
na inwest. 

wydatki 
ogółem 

w tym 
inwestycyjne 

  Kultura fizyczna i sport     

92604  Instytucje kultury fizycznej     

926 

 6210 

Dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych zakładów 
budżetowych 

 
 
2.705.000 

 
 
100.000 

 
 
2.700.000 

 
 
100.000 

 

11) w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej: 
 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa 

Plan  
na 2007 

rok 
(w zł) 

  Kultura fizyczna i sport  
92601  Obiekty sportowe   926 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 339.996 

Razem 339.996 
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12) w załączniku nr 16 do uchwały budżetowej: 
 

Wydatki Plan  
na 2007 

rok 
bieżące majątkowe Dział Rozdział Paragraf Nazwa 

zł 

  Kultura fizyczna i sport    

92604  Instytucje kultury fizycznej    
926 

 6210 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 

100.000  100.000 

 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Uzasadnienie 
 

Uchwała Rady Miejskiej w Lubinie nr VII/28/07 z 30 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu 
miasta Lubina na rok 2007 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołu w 
Legnicy 7 lutego 2007 roku. 

Badając wymienioną uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło istotne 
naruszenie: 
– art. 184 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 

Nr 249, poz. 2104 ze zm.) — w związku z niezaplanowaniem w budżecie wydatków z tytułu 
poręczeń i gwarancji wynikających z zawartych umów, 

– art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 674 ze zm.) — z powodu zaplanowania w budżecie środków na nagrody dla 
nauczycieli w kwocie znacznie niższej niż wynika to z przepisu, 

– art. 184 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret 3 — w związku z niezaplanowaniem wydatków na spłatę zobowiązań 
wymagalnych w 2007 roku. 

 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwałą nr 29/2007 z 28 lutego 
2007 roku wszczęło postępowanie nadzorcze, wzywając Radę Miejską w Lubinie do usunięcia we 
własnym zakresie nieprawidłowości, w terminie do 30 marca 2007 roku. 

Rada Miejska w Lubinie w wyznaczonym przez Kolegium terminie nie wyeliminowała 
wskazanych nieprawidłowości. W związku z powyższym Kolegium stwierdziło nieważność uchwały 
budżetowej w części wskazanej w § 1 uchwały i w § 2 ustaliło budżet w tym zakresie.  

Sposób ustalenia budżetu zawierają poniższe tabele. 
 

Do załącznika nr 3 uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr VII/28/07 z 30 stycznia 2007 roku 
 

Zmiany wprowadzone  
przez Kolegium 

Plan  
na 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa 

Plan  
w uchwale 
budżetowej 

zmniejszenia zwiększenia  

  Transport i łączność     

60016  Drogi publiczne gminne     600 

 4300 Zakup usług pozostałych  498.180 198.180  300.000 

  Administracja publiczna     

75075  
Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego  

    

 4300 Zakup usług pozostałych —  126.000 126.000  

75022  Rady gmin     

750 

 3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń 

29.000 29.000  —  

754   
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

    



 5 

75405  Komendy powiatowe policji     

 3000 
Wpłaty jednostek na fundusz 
celowy 

100.000 63.000  37.000 

75411  
Komendy powiatowe 
Państwowej Straży Pożarnej 

    

 2710 

Dotacja celowa na pomoc 
finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 

150.000 63.000  87.000 

  Obsługa długu publicznego     

75704  

Rozliczenia z tytułu poręczeń i 
gwarancji udzielonych przez 
jednostkę samorządu 
terytorialnego 

    757 

 8020 
Wypłaty z tytułu gwarancji i 
poręczeń 

—  198.180 198.180 

  Oświata i wychowanie     

80101  Szkoły podstawowe     

 3240 Stypendia dla uczniów 14.000 4.300  9.700 

80110  Gimnazja      

 3240 Stypendia dla uczniów 20.000 10.600  9.400 

80195  Pozostała działalność     

 3040 
Nagrody o charakterze 
szczególnym niezaliczone do 
wynagrodzeń 

11.100  43.900 55.000 

801 

 4300 Zakup usług pozostałych 1.097.500 100.000  997.500 

  
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska  

    

90007  Zmniejszenie hałasu i wibracji      900 

 6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

2.000.000 339.996  1.660.004 

  Kultura fizyczna i sport     

92601  Obiekty sportowe      926 

 6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

—  339.996 339.996 

  Kultura fizyczna i sport     

92604  
Instytucje kultury fizycznej 
 

    

926 

 6210 

Dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych zakładów 
budżetowych 

—  100.000 100.000 

Razem 3.919.780 808.076 808.076 3.919.780 

 
 

Do załącznika nr 4 uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr VII/28/07 z 30 stycznia 2007 roku 
 

Plan  
na 2007 rok 

Zmiany wprowadzone  
przez Kolegium 

Wydatki 
Dział Rozdział Paragraf Nazwa 

Plan w 
uchwale 

budżetowej 
zmniejszenia zwiększenia bieżące majątkowe 

  Transport i łączność      

60016  Drogi publiczne gminne      600 

 4300 Zakup usług pozostałych  498.180 198.180  300.000  

  Administracja publiczna      

75075  
Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego  

     

 4300 Zakup usług pozostałych —  126.000 126.000   

75022  Rady gmin      

750 

 3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń 

29.000 29.000  —   

  
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

     754 

75405  Komendy powiatowe policji      
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 3000 
Wpłaty jednostek na fundusz 
celowy 

100.000 63.000  37.000  

75411  
Komendy powiatowe 
Państwowej Straży Pożarnej 

     

 2710 

Dotacja celowa na pomoc 
finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 

150.000 63.000  87.000  

  Obsługa długu publicznego      

75704  

Rozliczenia z tytułu poręczeń i 
gwarancji udzielonych przez 
jednostkę samorządu 
terytorialnego 

     757 

 8020 
Wypłaty z tytułu gwarancji i 
poręczeń 

—  198.180 198.180  

  Oświata i wychowanie      

80101  Szkoły podstawowe      

 3240 Stypendia dla uczniów 14.000 4.300  9.700  

80110  Gimnazja       

 3240 Stypendia dla uczniów 20.000 10.600  9.400  

80195  Pozostała działalność      

801 

 3040 
Nagrody o charakterze 
szczególnym niezaliczone do 
wynagrodzeń 

11.100  43.900 55.000  

  4300 Zakup usług pozostałych 1.097.500 100.000  997.500  

  
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska  

     

90007  Zmniejszenie hałasu i wibracji       900 

 6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

2.000.000 339.996   1.660.004 

  Kultura fizyczna i sport      

92601  Obiekty sportowe      926 

 6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

—  339.996  339.996 

  Kultura fizyczna i sport      

92604  Instytucje kultury fizycznej      

926 

 6210 

Dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych zakładów 
budżetowych 

—  100.000  100.000 

Razem 3.919.780 808.076 808.076 1.819.780 2.100.000 

 

Do załącznika nr 8 uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr VII/28/07 z 30 stycznia 2007 roku 
 
 

Dział Rozdział Paragraf Jednostka 
Przychody 
wg uchwały 

zwiększenie 
plan po 

zmianach 

w tym dot. na 
inwestyc. 

zwiększenie 

Wydatki 
według 

uchwały 

zwiększeni
e 

plan po 
zmianach 

w tym wyd. 
inwestycyjne 
- zwiększenie 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

  
Kultura fizyczna i 
sport 

        

92604  
Instytucje kultury 
fizycznej 

        

926 

 6210 

Dotacje celowe z 
budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie 
kosztów realizacji 
inwestycji i 
zakupów 
inwestycyjnych 
zakładów 
budżetowych 

2.605.000 100.000 2.705.000 100.000 2.600.000 100.000 2.700.000 100.000 

Razem  2.605.000 100.000 2.705.000 100.000 2.600.000 100.000 2.700.000 100.000 
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Do załącznika nr 11 uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr VII/28/07 z 30 stycznia 2007 roku 
 

Zmiany wprowadzone przez 
Kolegium 

Plan  
na 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa 

Plan w 
uchwale 

budżetowej 
zmniejszenia zwiększenia  

  
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska  

    

90007  Zmniejszenie hałasu i wibracji      900 

 6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

2.000.000 339.996  1.660.004 

  Kultura fizyczna i sport     

92601  Obiekty sportowe      926 

 6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

—  339.996 339.996 

  Kultura fizyczna i sport     

92604  Instytucje kultury fizycznej     

926 

 6210 

Dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych zakładów 
budżetowych 

—  100.000 100.000 

Razem 2.000.000 339.996 439.996 2.100.000 

 
Do załącznika nr 16 uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr VII/28/07 z 30 stycznia 2007 roku 
 

Zmiany wprowadzone przez 
Kolegium 

Plan  
na 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa 

Plan w 
uchwale 

budżetowej 
zmniejszenia zwiększenia  

  Kultura fizyczna i sport     

92604  Instytucje kultury fizycznej     

926 

 6210 

Dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych zakładów 
budżetowych 

— — 100.000 100.000 

Razem — — 100.000 100.000 

 
 

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Lubinie przysługuje skarga, którą wnosi się do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, za pośrednictwem 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 

 
 

 
 

Zastępca Przewodniczącego 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ mgr Grażyna Kulikowska 

 


