
Uchwała nr 100/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 21 listopada 2007 roku 
 

w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Zgromadzenia Wałbrzyskiego 
Związku Wodociągów i Kanalizacji Nr 3/IV/2007 z dnia 19 października 2007 

roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok  
 

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 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 

Nr 3/IV/2007 z dnia 19 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 
2007 rok 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 
braku określenia przeznaczenia nadwyżki. 
 

§ 2. 
1. Nakazuje się usunięcie nieprawidłowości wskazanej w § 1 w nieprzekraczalnym 
terminie do 10 grudnia 2007 r., poprzez określenie przeznaczenia uchwalonej 
nadwyżki budżetu Związku. 

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 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 
Nr 3/IV/2007 z dnia 19 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 
2007 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu- Zespół 
w Wałbrzychu 24 października 2007 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło, że Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji dokonało zmiany uchwały budżetowej polegającej na zwiększeniu 
dochodów budżetowych o kwotę 2.252.307 zł bez jednoczesnego wskazania 
przeznaczenia uchwalonej nadwyżki, co stanowi istotnie 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 (związku). 

Badając dalsze postanowienia przedmiotowej uchwały Kolegium Izby 
stwierdziło uchybienia polegające na: 
− nieprawidłowym zaklasyfikowaniu dochodów uzyskanych ze sprzedaży 

nieruchomości we wsi Bukówka w § 0870 -Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych, zamiast w § 0770-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, 

− błędnym zapisaniu w § 2 uchwały kwoty planowanych rozchodów w wysokości 
2.231.000 zł, zamiast 2.231.200 zł, 
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− bezzasadnym powołaniu w podstawie prawnej uchwały przepisów art.18 ust.2 
pkt 9 lit”d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.188 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U Nr 249 poz. 
2104 ze zm.), które nie stanowią o treści uchwały. 

 
 

 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


