
Uchwała nr  30/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 21 kwietnia 2010 roku 
 

w sprawie wskazania Radzie Miejskiej w Lubawce nieprawidłowości w uchwale 
Nr III/307/10 z 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy 

Lubawka na rok 2010 
  

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz 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 Miejskiej w Lubawce Nr III/307/10 z dnia 30 marca 2010 
roku w sprawie zmiany budżetu gminy Lubawka na rok 2010 stwierdza się istotne 
naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 3 w związku z art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) wobec 
uchwalenia budżetu niezrównoważonego. 
 

§ 2. 
Nakazuje się usunięcie nieprawidłowości wskazanej w § 1 

w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2010 roku poprzez odpowiednie 
skorygowanie planowanego budżetu na 2010 rok. 
   

§ 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 całości. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Miejskiej w Lubawce Nr III/307/10 z 30 marca 2010 roku 
w sprawie zmiany budżetu gminy Lubawka na rok 2010 wpłynęła do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze 9 kwietnia 2010 roku. 

W wyniku zbadania przedmiotowej uchwały Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej stwierdza, iż uchwała podjęta została z naruszeniem art. 212 ust. 1 
pkt 3 w związku z art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), wobec wprowadzenia do 
przychodów budżetu wolnych środków w kwocie przewyższającej wielkość 
wynikającą z przedłożonego "Bilansu z wykonania budżetu gminy Lubawka 
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku". Z przedstawionego sprawozdania 
wynika, iż kwota wolnych środków, którą można zaangażować w finansowanie 
deficytu budżetu roku 2010 wynosi 1.013.608,48 zł. Tymczasem do zrównoważenia 
uchwalonego budżetu na 2010 rok (uchwała Nr XII/282/09 z dnia 29 grudnia 2009 
roku ) zaangażowano kwotę 1.707.000 zł, co oznacza już brak równowagi budżetu 
na kwotę 693.392 zł. Brak równowagi budżetu został pogłębiony o dalsze 172.000 zł 
w wyniku dokonania zmiany budżetu niniejszą uchwałą. Tym samym wskazane 
źródło finansowania deficytu w kwocie zapisanej w badanej uchwale w sprawie 
zmiany budżetu jest nierealne. Niezbędne jest zatem podjęcie działań zmierzających 
do zrównoważenia budżetu gminy Lubawka na 2010 rok poprzez zmniejszenie 
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planowanych wydatków bądź wskazanie realnych źródeł finansowania deficytu na 
łączną kwotę 865.391,52 zł. 
 

 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


