
UCHWAŁA NR 61/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 20 czerwca 2007 roku 
 

w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Żukowice 
Nr VII/38/2007 z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 

 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 7 października 1992 roku o 

regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.), oraz art. 86 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

W uchwale Rady Gminy Żukowice Nr VII/38/2007 z dnia 29 maja 2007 roku 
w sprawie zmian w budżecie gminy stwierdza się naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 
2104 ze zm.), polegające na nieokreśleniu przeznaczenia nadwyżki budżetowej. 

 
§ 2. 

1. Nakazuje się usunięcie nieprawidłowości wskazanej w § 1 w nieprzekraczalnym 
terminie do 20 lipca 2007 r., poprzez określenie przeznaczenia nadwyżki 
budżetowej. 

2. Niniejsza uchwała powoduje zawieszenie biegu terminu określonego w art. 91 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na okres 30 dni. 

 
§ 3. 

Nieusunięcie nieprawidłowości, o której mowa w § 1, spowoduje stwierdzenie 
nieważności uchwały przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy Żukowice Nr VII/38/2007 z dnia 29 maja 2007 roku 
w sprawie zmian w budżecie gminy wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu, Zespołu w Legnicy 4 czerwca 2007 roku. 

W toku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło, że Rada Gminy Żukowice zwiększyła 
dochody budżetowe o kwotę 199.183,32 zł i wydatki budżetowe o kwotę 196.657,32 
zł, nie dokonując zmiany przychodów i rozchodów. 

Po zmianie budżet przedstawia się następująco: 
  dochody 7.996.135,32 zł  wydatki 9.434.501,32 zł 
  przychody 1.860.188,00 zł  rozchody    419.296,00 zł 
  nadwyżka        2.526,00 zł. 

Tak więc w wyniku zmiany dokonanej przez Radę Gminy przedmiotową 
uchwałą, powstała nadwyżka budżetu, której przeznaczenia nie wskazano. Stanowi 
to istotne naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,  zgodnie 
z którym uchwała budżetowa winna określać źródła pokrycia deficytu lub 
przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 
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