
Uchwała nr 64/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 13 sierpnia 2008 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieprawidłowości w uchwale nr XX/83/2008 
Rady Gminy Niechlów z 17 lipca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Niechlów na rok 2008  
 

Na podstawie 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 załączniku nr 2 „Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2008 rok” 

do uchwały nr XX/83/2008 Rady Gminy Niechlów z dnia 17 lipca 2008 roku 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2008, stwierdza się istotne 
naruszenie art. 173 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). 
 

§ 2. 
Nakazuje się usuniecie nieprawidłowości wskazanej w § 1 

w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2008 roku. 
 

§ 3. 
1) Niniejsza uchwała powoduje zawieszenie biegu 30 dniowego terminu 

określonego w art.91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na okres 30 dni. 
2) Nieusunięcie nieprawidłowości, o której mowa w § 1, spowoduje stwierdzenie 

nieważności uchwały w części i ustalenie budżetu w tym zakresie przez 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 
 

UZASADNIENIE 

Uchwała nr XX/83/2008 Rady Gminy Niechlów z dnia 17 lipca 2008 roku 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2008, wpłynęła do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 24 lipca 2008 r.  

Przedmiotową uchwałą organ stanowiący, w załączniku nr 2 do uchwały 
w dziale 758 rozdział 75818 zwiększył rezerwę ogólną o kwotę 6.714,00 zł do kwoty 
165.714,00 zł, co stanowi 1,182% wydatków budżetowych. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, zważyło co 
następuje. 

Zgodnie z art. 173 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, rezerwa ogólna nie 
może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego rezerwa ogólna po zmianie 
przekracza dopuszczalny 1 % wydatków budżetu jednostki samorządu gminnego. 
W związku z powyższym uchwała w tym zakresie w istotny sposób narusza art. 173 
ust. 4 ustawy o finansach publicznych.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, orzekło jak w sentencji. 
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


