
Uchwała	nr	112/2013
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	4	grudnia	2013	r.

w	sprawie	stwierdzenia	nieważności	części	uchwały	nr	LII/217/2013	Rady	Miejskiej	w	Głuszycy
z	dnia	26	września	2013	r.	w	sprawie	zmian	budżetu	gminy	Głuszyca	na	rok	2013	

i	ustalenia	budżetu	w	części	dotkniętej	nieważnością

Na	 podstawie	 art.	 11	 ust.	 1	 pkt	 2	 i	 art.	 12	 ust.	 2	 i	 3	 ustawy	 z	 dnia	 7	 października	 1992	 r.
o	 regionalnych	 izbach	 obrachunkowych	 (tekst	 jednolity:	 Dz.U.	 z	 2012	 r.	 poz.	 1113)	 oraz	 art.	 86
ustawy	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(tekst	 jednolity:	Dz.U.	z	2013	r.	poz.	594,
z	późn.	zm.),	Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	uchwala,	co	następuje:

§	1

Stwierdza	 się	 nieważność	 uchwały	 nr	 LII/217/2013	 Rady	 Miejskiej	 w	 Głuszycy	 z	 dnia
26	września	2013	r.	w	sprawie	zmian	budżetu	gminy	Głuszyca	na	rok	2013	w	następującym	zakresie:

1)	w	części	normatywnej	uchwały	—	§	5	w	części	dotyczącej	zmiany	planu	wydatków,

2)	 w	 załączniku	 nr	 2	 pn.	 „Wydatki”	 —	 w	 części	 dotyczącej	 zwiększenia	 planu	 wydatków
w	dziale	900	Gospodarka	komunalna	i	ochrona	środowiska,	rozdziale	90002	Gospodarka	odpadami
o	kwotę	8.300	zł

—	z	powodu	istotnego	naruszenia	art.	212	ust.	1	pkt	3	w	związku	z	art.	211	ust.	1	ustawy	z	dnia
27	sierpnia	2009	r.	o	finansach	publicznych	(tekst	jednolity:	Dz.U.	z	2013	r.	poz.	885,	z	późn.	zm.)
poprzez	niezrównoważenie	strony	dochodów	i	przychodów	budżetu	ze	stroną	wydatków	i	rozchodów
budżetu.

§	2

Ustala	 się	 budżet	 w	 części	 dotkniętej	 nieważnością,	 poprzez	 wprowadzenie	 następujących
zmian:

1)	wydatki	ogółem	zmniejsza	się	o	kwotę	8.300	zł,	w	tym	wydatki	bieżące	zmniejsza	się	o	kwotę
8.300	zł;

2)	w	planie	wydatków	w	dziale	900	Gospodarka	komunalna	 i	ochrona	 środowiska,	 rozdziale
90002	Gospodarka	odpadami:

–	§	4120	Składki	na	Fundusz	Pracy	—	plan	300	zł	zmniejsza	się	o	300	zł	do	kwoty	„0”	zł,

–	 §	 4610	 Koszty	 postępowania	 sądowego	 i	 prokuratorskiego	 —	 plan	 5.000	 zł	 zmniejsza	 się
o	5.000	zł	do	kwoty	„0”	zł,

–	 §	 4700	 Szkolenia	 pracowników	 niebędących	 członkami	 korpusu	 służby	 cywilnej	 —	 plan
3.000	zł	zmniejsza	się	o	3.000	zł	do	kwoty	„0”	zł.

Uzasadnienie

Uchwała	Rady	Miejskiej	w	Głuszycy	 nr	LII/217/2013	 z	 dnia	 26	września	 2013	 r.	w	 sprawie
zmian	 budżetu	 gminy	 Głuszyca	 na	 rok	 2013	 wpłynęła	 do	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we
Wrocławiu	—	Zespołu	w	Wałbrzychu	—	4	października	2013	roku.
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Badając	 uchwałę	 Rady	 Miejskiej	 w	 Głuszycy	 nr	 LII/217/2013	 z	 dnia	 26	 września	 2013	 r.
w	sprawie	zmian	budżetu	gminy	Głuszyca	na	rok	2013	Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej
we	Wrocławiu	ustaliło,	że	Rada	Miejska	w	Głuszycy	zwiększyła	dochody	budżetu	o	kwotę	9.286	zł
i	 wydatki	 budżetu	 o	 kwotę	 17.586	 zł,	 przy	 jednoczesnym	 pozostawieniu	 bez	 zmian	 przychodów
i	 rozchodów	budżetu.	 Spowodowało	 to	 niezrównoważenie	 budżetu	 na	 kwotę	 8.300	 zł.	 Z	 uchwały
budżetowej	wynika,	że	planowana	nadwyżka	budżetu	przeznaczona	była	na	spłatę	wcześniejszych
zobowiązań,	 zatem	 dokonując	 wymienionych	 zmian	 budżetu	 Rada	 nie	 uchwaliła	 źródła	 finanso-
wania	zwiększonych	wydatków	budżetowych	(deficytu),	czym	naruszyła	art.	212	ust.	1	pkt	3	ustawy
z	dnia	27	sierpnia	2009	r.	o	finansach	publicznych	(tekst	jednolity:	Dz.U.	z	2013	r.	poz.	885,	z	późn.
zm.),	zwanej	dalej	„u.f.p.”,	zgodnie	z	którym	w	uchwale	budżetowej	(lub	zmieniającej	budżet)	rada
gminy	określa	kwotę	planowanego	deficytu	wraz	ze	źródłami	jego	pokrycia.

Kolegium	stwierdziło,	że	badana	uchwała	podjęta	została	z	naruszeniem	art.	212	ust.	1	pkt	3
w	 związku	 z	 art.	 211	 ust.	 1	 u.f.p.,	 z	 powodu	 braku	 wskazania	 źródła	 finansowania	 uchwalonego
deficytu	w	 kwocie	 8.300	 zł	 oraz	 niezgodności	 strony	 dochodów	 i	 przychodów	budżetu	 ze	 stroną
wydatków	i	rozchodów.

W	związku	z	powyższym,	Kolegium	nakazało	usunięcie	wymienionej	wyżej	nieprawidłowości
poprzez	 doprowadzenie	 do	 zrównoważenia	 strony	 dochodów	 i	 przychodów	 budżetu	 ze	 stroną
wydatków	i	rozchodów	budżetu,	w	terminie	do	20	listopada	2013	roku.

Rada	 Miejska	 w	 Głuszycy	 w	 wyznaczonym	 przez	 Kolegium	 terminie	 nie	 dokonała	 zmian
budżetu	 powodujących	 jego	 zrównoważenie.	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we
Wrocławiu,	 zgodnie	 z	 dyspozycjami	 zawartymi	w	 art.	 12	ust.	 2	 i	 3	 ustawy	o	 regionalnych	 izbach
obrachunkowych,	stwierdziło	nieważność	uchwały	w	części	(w	zakresie	określonym	w	§	1	niniejszej
uchwały)	oraz	ustaliło	plan	wydatków	z	zachowaniem	zasady	równowagi	budżetowej.

Ustalając	plan	wydatków	w	wysokościach	podanych	w	sentencji	niniejszej	uchwały,	Kolegium
przede	wszystkim	miało	na	uwadze	zrównoważenie	budżetu,	uwzględniono	również	sprawozdanie
o	symbolu	Rb-28S	z	wykonania	planu	wydatków	budżetowych	jednostki	samorządu	terytorialnego
sporządzone	według	stanu	na	30	września	2013	r.,	w	którym	w	części	objętej	ustalaniem	budżetu	nie
wykazano	ani	wykonanych	wydatków,	ani	zaciągniętych	zobowiązań.

Na	 niniejszą	 uchwałę	 Radzie	 Miejskiej	 w	 Głuszycy	 przysługuje	 skarga,	 którą	 wnosi	 się	 do
Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjnego	we	Wrocławiu,	 ul.	 Świętego	Mikołaja	 78/79,	 za	 pośred-
nictwem	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu,	 w	 terminie	 30	 dni	 od	 daty
doręczenia	niniejszej	uchwały.
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