
Uchwała Nr 6/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 25 stycznia 2006 roku 
 

w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr 321/05 
Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie budżetu 

miasta Zgorzelec na 2006 rok 
 

Na podstawie art.11 ust.1 pkt 2 i art.12 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o 
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity 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 jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 
142, poz.1591 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

W uchwale Nr 321/05 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2005 w 
sprawie budżetu miasta Zgorzelec na 2006 rok stwierdza się istotne naruszenie 
postanowień art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 zm. Dz. U. nr 169, poz. 1420) w związku z art. 
90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 
roku Nr 256, poz.2572 ze zmianami), polegające na zaplanowaniu wydatków w 
kwocie 94.000 zł w dz.801 “Oświata i wychowanie” rozdz.80104 “Przedszkola”, z 
przeznaczeniem na remonty przedszkoli niepublicznych.  

§ 2. 
Nakazuje się usunięcie nieprawidłowości wskazanej w §1 w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 17 lutego 2006 roku, poprzez wyeliminowanie wydatków na 
remonty przedszkoli niepublicznych. 
 

§ 3. 
Nieusunięcie nieprawidłowości, o której mowa w §1 spowoduje stwierdzenie 

nieważności w tej części uchwały i ustalenie przez Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej budżetu w części dotkniętej nieważnością. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Uchwała Nr 321/05 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie 
budżetu miasta Zgorzelec na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespołu w Jeleniej Górze 5 stycznia 2006 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło, że Rada Miasta Zgorzelec uchwaliła wydatki budżetowe w 
wysokości 94.000 zł zł w dziale 801 “Oświata i wychowanie” rozdz.80104 
“Przedszkola” z przeznaczeniem na remonty przedszkoli niepublicznych (pozycje 10 
– 15 w załączniku nr 10 do uchwały). Ponadto w budżecie miasta na 2006 rok w 
dz.801 rozdz.80104 zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotacje dla 
przedszkoli niepublicznych w kwocie 650.400 zł.  

Stosownie do postanowień art.35 ust.2 ustawy o finansach publicznych, 
jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. 

Zgodnie z przepisami art.90 ust.2b ustawy o systemie oświaty, dotacje dla 
niepublicznych przedszkoli przysługują na jednego ucznia w wysokości nie niższej 
niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w 
przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Rada Miasta 
Zgorzelec, na podstawie art. 90 ust. 4 tejże ustawy, w uchwale Nr 175/04 z dnia 28 
maja 2004 roku, ustaliła dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 75% 
ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach 
publicznych.  



 2

Jak wynika z wyżej cytowanych przepisów ustawy o systemie oświaty remonty 
bieżące, które zgodnie z obowiązującymi zasadami kwalifikowania wydatków 
jednostek samorządu terytorialnego, są elementem wydatków bieżących, a więc 
stanowią podstawę ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Brak jest 
zatem podstaw prawnych do finansowania ze środków budżetu miasta wydatków 
przeznaczonych na remonty przedszkoli niepublicznych. Wydatki na remonty 
przedszkoli niepublicznych zostały bowiem już uwzględnione w wydatkach miasta 
przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla tych jednostek. 

Niezależnie od powyższego informuje się, że w załączniku nr 12 do uchwały 
stanowiącym “Zestawienie zbiorcze pożyczek, kredytów, emisji obligacji, stan długu 
w latach 2006-2011”występują liczne błędy i tak np.: 

w zł 
 jest winno być 
stan zadłużenia 2007 rok 
w latach 2006-2011 9.500.000 9.600.000 
 2008 rok 
 6.750.000 6.800.000  
 

Ponadto, w 2006 roku i w latach następnych, nie zostały ujęte kwoty 
wynikające z udzielonego przez miasto poręczenia. W 2006 roku, jak wynika z 
uchwały w sprawie budżetu, wielkość ta wynosi 30.240 zł. W związku z powyższym, 
relacje zadłużenia określone na podstawie art.169 i art.170 ustawy o finansach 
publicznych, są również błędne. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 
 

 
Przewodniczący Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu 

 
/-/ dr Bogdan Cybulski 


