UCHWAŁA NR 50/2006
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 14 czerwca 2006 roku
w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale nr XLII/262/2006
Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 maja 2006 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie budżetu gminy Międzybórz na rok 2006
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 XLII/262/2006 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 maja
2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Międzybórz na rok 2006
stwierdza się istotne naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 57 ustawy z 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 nr 142, poz.
1591 ze zm.).
§ 2.
Nakazuje
się
usunięcie
nieprawidłowości
wskazanej
w
§
1
w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2006 roku poprzez dokonanie zmiany
uchwały budżetowej powodującej zrównoważenie budżetu.
§ 3.
Nieusunięcie nieprawidłowości, o której mowa w § 1, spowoduje stwierdzenie
nieważności uchwały przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Uchwała nr XLII/262/2006 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 maja
2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Międzybórz na rok 2006,
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 5 czerwca 2006 roku.
W toku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, że uchwała
ta została podjęta z naruszeniem prawa, tj. art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach
publicznych oraz art. 57 ustawy o samorządzie gminnym, polegającym na
niewskazaniu źródeł pokrycia planowanego deficytu budżetu lub rozchodów
w łącznej wysokości 18.950 zł.
Rada Miejska w Międzyborzu przedmiotową uchwałą zwiększyła planowane
dochody o kwotę 487.556 zł oraz wydatki o kwotę 178.743 zł, a nie - jak zapisano
w ust. 1 § 1 uchwały - o kwotę 159.803 zł. Różnica w kwocie 18.940 zł powstała
w wyniku nieprawidłowego podsumowania kwot dokonanych zwiększeń wydatków.
Na podstawie danych załącznika nr 2 “Zmiany wydatków budżetu na rok 2006”
ustalono, że zmiany wydatków dokonane w poszczególnych rozdziałach
i paragrafach powodują ich zwiększenie ogółem o 263.656 zł oraz zmniejszenie
o 84.913 zł, co oznacza, że wydatki per saldo zwiększono o 178.743 zł. Ponadto
przedmiotową uchwałą zmniejszono przychody o kwotę 327.753 zł.
Zmiany wprowadzone uchwałą oraz budżet po zmianach przedstawia poniższe
zestawienie.

2
Lp.

Treść

Zmiany dokonane
przedmiotową uchwałą

Budżet po zmianach

1

Dochody

487.556 zł

9.546.521 zł

2

Wydatki

178.743 zł

10.388.334 zł

3

Deficyt(-)/nadwyżka (+)

308.813 zł

- 841.813 zł

4

Przychody

- 327.753 zł

949.247 zł

5

Rozchody

x

126.374 zł

6

ROŻNICA (1+4)-(2+5)

- 18.940 zł

-- 18.940 zł

Reasumując, w wyniku podjęcia przedmiotowej uchwały deficyt budżetu został
ustalony w kwocie 841.813 zł (brak odpowiedniego zapisu w badanej uchwale)
a przychody budżetu w kwocie 949.247 zł przy niezmienionej wielkości rozchodów
126.374 zł. Ponieważ suma planowanych dochodów i przychodów budżetu w kwocie
10.495.768 zł, finansujących wydatki i rozchody budżetu, jest o 18.940 zł niższa od
sumy planowanych wydatków i rozchodów budżetu w kwocie 10.514.708 zł, to
budżet - po zmianach - jest niezrównoważony z powodu nie wskazania źródła
pokrycia deficytu budżetu lub rozchodów.
Ponadto stwierdzono brak spójności danych wykazanych w załączniku nr 6
“Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Międzybórz
na lata 2006-2008”. Do wieloletnich programów zaliczono inwestycję pn.
“Modernizacja drogi gminnej Niwki Kraszowskie – Dąbrowa Kraszowska” (dział 600
rozdział 60016) o całkowitym koszcie inwestycji 317.582 zł – planowaną do
realizacji tylko w 2006 roku. Limit wydatków na 2006 r. dla tej inwestycji ustalono
w kwocie 146.200 zł przy równoczesnym wykazaniu wydatków poniesionych w 2005
r. w kwocie 79.400 zł i planowanym zewnętrznym źródle finansowania (EFRR
238.182 zł - nie ujętym zarówno w dochodach, jak i wydatkach budżetu).
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu postanowiło jak w sentencji.
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