
Uchwała nr 77/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 29 października 2008 roku 
 
 

w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr XXIV/125/08 
Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 września 2008 roku w sprawie zmian 

budżetu miasta Lubina na 2008 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 § 2 pkt 1 lit.e uchwały Nr XXIV/125/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 
września 2008 roku w sprawie zmian budżetu miasta Lubina na 2008 rok oraz 
w załącznikach nr 3 "Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2008 w szczegółowości 
działów klasyfikacji budżetowej", nr 4 "Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2008 
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków 
bieżących i majątkowych" i nr 8 "Plan przychodów i wydatków na rok 2008 
zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów 
własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych", stwierdza się bezpodstawne 
zwiększenie o kwotę 211.000 zł dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - 
Zarządu Cmentarzy Komunalnych. 

 
§ 2. 

Nakazuje się usunięcie nieprawidłowości wskazanej w § 1 w terminie do 17 
listopada 2008 roku, poprzez zmniejszenie w § 2 pkt 1 lit.e kwoty dotacji 
przedmiotowych o 211.000 zł, oraz usunięcie z załączników nr 3, 4 i 8 zapisu 
o zwiększeniu w dz. 900, rozdz. 90095 § 2650 kwoty tej dotacji dla Zarządu 
Cmentarzy Komunalnych. 
 

§ 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 których mowa w § 1 spowoduje stwierdzenie 

przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nieważności uchwały w tej 
części. 

 
§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UZASADNIENIE 
Uchwała Rady Miejskiej w Lubinie Nr XXXIV/125/08 z dnia 23 września 2008 

roku w sprawie zmian budżetu miasta Lubina na 2008 rok wpłynęła do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołu w Legnicy 1 października 2008 roku.  

Badając przedmiotową uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
stwierdziło, że w § 2 pkt 1 lit.e, zamieszczono zapis o zwiększeniu dotacji 
przedmiotowych dla zakładów budżetowych o kwotę 411.000 zł. Na kwotę tę 
składały się dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 200.000 zł oraz dla 
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w wysokości 211.000 zł, zapisane w dz. 900, 
rozdz. 90095, § 2650 i dz. 926, rozdz. 92604, § 2650 w załącznikach nr 3 i nr 4 oraz 
jako zwiększenie przychodów tych zakładów w zał. nr 8.  

Ponadto ustalono, że do uchwały budżetowej na 2008 rok przyjęto 
maksymalne kwoty dotacji przedmiotowych wyliczone na podstawie uchwały Nr 



 2 

XXIII/83/08 z 8 stycznia 2008 roku w sprawie określenia stawek dotacji 
przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2008 rok oraz zasad przyznawania 
i rozliczania tych dotacji. W związku z tym zwiększenie kwoty dotacji powinno 
wynikać ze zmiany stawek dotacji przedmiotowych lub ze zwiększenia zakresu 
realizowanych przez zakłady zadań. 

Z uzasadnienia do uchwały wynika, że dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji 
została zwiększona w związku z przejęciem w zarząd nowego obiektu - basenu 
krytego przy Gimnazjum Miejskim nr 4. Zwiększenie zakresu zadań realizowanych 
przez OSiR uzasadnia więc podwyższenie kwoty dotacji bez zmiany jej stawki. 
Podwyższenia dotacji dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych dokonano 
"z przeznaczeniem na zrównoważenie budżetu wydatków na rok 2008 z uwagi na 
znaczący wzrost nośników energii oraz wzrostu kosztów podatków od 
nieruchomości" i na remont ogrodzenia cmentarza zniszczonego w okresie 
wiosennym na skutek silnych wiatrów. 

Zmiana kwoty dotacji, spowodowana wzrostem bieżących kosztów utrzymania 
zakładu powinna być poprzedzona zmianą stawki dotacji przedmiotowej, określonej 
przez Radę Miejską w Lubinie uchwałą podjętą na podstawie art. 174 ust. 4 ustawy 
o finansach publicznych. W związku z tym, że do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu Zespołu w Legnicy uchwała taka nie wpłynęła, pismem WIAS-LG-
400-5-1-14/2008 z 10 października 2008 roku zwrócono się do Prezydenta Miasta 
Lubina o przesłanie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej stawki dotacji 
przedmiotowych dla zakładów budżetowych. W odpowiedzi Prezydent Miasta Lubina 
pismem FN.0114-1/50/08 z 20 października 2008 roku poinformował, że w dniu 20 
października 2008 roku złożył w Biurze Rady Miejskiej projekt uchwały zmieniającej 
stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2008 rok.  

W związku z powyższym, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu uznało, że zwiększenia kwoty dotacji dla Zarządu Cmentarzy 
Komunalnych dokonano z naruszeniem prawa. 
 
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


