
Uchwała Nr 35/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 5 maja 2010 roku 
 

w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr 368/10 Rady Miasta 
w Zgorzelcu z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 

miasta Zgorzelec na 2010 r. 
 

Na podstawie art.12 ust.1 i ust 4 w związku z art.11 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz.577 ze zm.), Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale Nr 368/10 Rady Miasta w Zgorzelcu z dnia 30 marca 2010 roku 
w sprawie zmian w budżecie miasta Zgorzelec na 2010 rok w dziale 900 
"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.90095 "Pozostała działalność" 
§ 4150 "Dopłaty w spółkach prawa handlowego" zaplanowano bez podstawy prawnej 
wydatki w kwocie 1.097.200 zł z przeznaczeniem na zapłatę za świadczone usługi 
komunalne realizowane przez MPGK Spółka z o.o.  

 
§ 2 

Nakazuje się usunięcie nieprawidłowości określonej w § 1 w terminie do 25 
maja 2010 roku poprzez zaplanowanie w budżecie miasta wydatków 
w odpowiednich działach i rozdziałach w § 4300 "Zakup usług pozostałych" 
z przeznaczeniem na zakup usług komunalnych.  

 
§ 3 

1. Niniejsza uchwała powoduje zawieszenie biegu 30-dniowego terminu 
określonego w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) na okres 30 dni. 

2. Nieusunięcie nieprawidłowości, o której mowa w § 1, spowoduje stwierdzenie 
nieważności badanej uchwały i ustalenie budżetu w tej części przez Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.  

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr 368/10 Rady Miasta w Zgorzelcu z dnia 30 marca 2010 roku 
w sprawie zmian w budżecie miasta Zgorzelec na 2010 rok wpłynęła do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Jeleniej Górze 7 kwietnia 2010 roku. 

Rada Miasta w Zgorzelcu w przedmiotowej uchwale postanowiła o zmianie 
sposobu zapłaty za świadczone usługi komunalne przez MPGK Spółka z o.o. 
w Zgorzelcu zwiększając w kwocie 1.097.200 zł wydatki w dziale 900 "Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska" rozdz.90095 "Pozostała działalność" § 4150" 
Dopłaty w spółkach prawa handlowego" jednocześnie zmniejszając wydatki budżetu 
miasta w innych działach i rozdziałach m.in. w dziale 900 rozdz.90004 "Utrzymanie 
zieleni w miastach" w § 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 935.000 zł. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu badając 
przedmiotową uchwałę stwierdziło, że brak jest podstawy prawnej do zaplanowania 
wydatków na dopłaty dla spółek prawa handlowego z przeznaczeniem na zakup 
świadczonych usług komunalnych realizowanych przez MPGK Spółka z o.o. 
w Zgorzelcu.  

Należy wskazać, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 
roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
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i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, 
poz.207) w § 4150 klasyfikacji wydatków jakie ponoszą jednostki sektora finansów 
publicznych wyszczególnia dopłaty w spółkach prawa handlowego. Stosownie do 
zawartego w rozporządzeniu wyjaśnienia paragraf ten obejmuje dopłaty, o których 
mowa w art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U. Nr 94,poz.1037 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 177 § 1 - Kodeks spółek 
handlowych umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach 
liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Wysokość i terminy dopłat 
oznaczone są w miarę potrzeby uchwałą wspólników (178 § 1). Wniesienie dopłaty 
nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego spółki, ale powiększa majątek 
spółki. Dopłaty wpisywane są do kapitału zapasowego, który służy pokryciu straty 
bilansowej (por. A. Kidyba: Kodeks spółek handlowych, Komentarz Zakamycza 2004 
rok, Tom I,s.626 i 736). Istotą wniesienia dopłat do spółki jest jej dofinansowanie. 
Są to środki obrotowe, których charakter można określić pomiędzy wpłatami na 
kapitał zakładowy a zwykłą pożyczką (kredytem), który mogłaby uzyskać sama 
spółka. Przekazywanie środków finansowych w takim przypadku następuje więc nie 
w zamian za wykonanie określonego zamówienia, ale ogólnie na funkcjonowanie 
danej spółki.  

Jak z powyższego wynika zaplanowanie wydatków w dz.900 rozdz.90095 
§ 4150 "Dopłaty w spółkach prawa handlowego" w kwocie 1.097.200 zł 
z przeznaczeniem na zakup usług świadczonych przez MPGK spółka z o.o. 
w Zgorzelcu nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 
 

 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


