
Uchwała Nr 67/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z 27 lipca 2011 roku 

 
w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr 18/2011 Zgromadzenia 
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie 

zmian do budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2011 r. 
 
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz.577 ze zm.) oraz art. 73a i 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 Nr 18/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej 

z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian do budżetu Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej na 2011 r. stwierdza się istotne naruszenie art. 242 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze 
zm. - dalej ufp) polegające na zaplanowaniu wydatków bieżących wyższych niż 
planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 
o kwotę 935 zł. 
 

§ 2 
Nakazuje się usunięcie nieprawidłowości wskazanej w § 1 

w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2011 roku poprzez dokonanie zmian 
w uchwale budżetowej polegających na doprowadzeniu jej do zgodności z wymogami 
określonymi w art. 242 ust. 1 ufp. 
 

§ 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 uchwały budżetowej w części i ustalenie budżetu w tej części przez 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 

Uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej Nr 18/2011 z dnia 
30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian do budżetu Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej na 2011 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespołu w Jeleniej Górze 15 lipca 2011 roku. 

Powyższą uchwałą Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej dokonało 
następujących zmian w budżecie Związku: 
1) zwiększyło dochody o kwotę 80.040 zł, w tym: 

 w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami, paragrafie 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego 
nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości o kwotę 25.040 zł, 

 w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 
90002 - Gospodarka odpadami, paragrafie 2900 - Wpływy z wpłat gmin 
i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 



2 
 

związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 
o kwotę 55.000 zł; 

2) zmniejszyło dochody o kwotę 545 zł, w tym: 

 w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała 
działalność, paragrafie 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz 
innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 
związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 230 zł, 

 w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 
90013 - Schroniska dla zwierząt, paragraf 2900 - Wpływy z wpłat gmin 
i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 
o kwotę 315 zł; 

3) zwiększyło wydatki o kwotę 79.495 zł, w tym: 

 w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała 
działalność, paragrafie 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za 
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 390 zł, 

 w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 
90002 - Gospodarka odpadami, paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych 
o kwotę 55.000 zł, 

 w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 
90013 - Schroniska dla zwierząt paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 24.105 zł. 

 
W wyniku tych zmian kwota wydatków bieżących przekroczyła kwotę 

dochodów bieżących o 935 zł. W budżecie nie zaplanowano przychodów z tytułu 
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym 
planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone 
o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki wynikające z rozliczeń 
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Nr 18/2011 Zgromadzenia Związku Gmin 
Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian do budżetu 
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2011 r. naruszają zatem istotnie art. 242 ust. 
1 ufp.  
 

  

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
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