
Uchwała nr 67/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 19 lipca 2006 roku 
 

w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Wisznia Mała 
nr IV/XLVII/285/06 z 14 czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy 

na rok 2006 
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2 i art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 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 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 Rady Gminy Wisznia Mała nr IV/XLVII/285/06 z 14 czerwca 2006 
roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006 stwierdza się istotne naruszenie 
art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy z 30 czerwca 2005 roku 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 roku Nr142, poz. 1591 ze zm.). 
 

§ 2. 
Nakazuje się usunięcie nieprawidłowości wskazanej w § 1 

w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 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 Rady Gminy Wisznia Mała nr IV/XLVII/285/06 z 14 czerwca 2006 
roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006, wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 22 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 w łącznej wysokości 
78.050 zł. 

Rada Gminy przedmiotową uchwałą zmniejszyła planowane dochody 
o 109.593 zł, zwiększyła planowane wydatki o 347.138 zł oraz zwiększyła 
planowane przychody o 381.651 zł.  

Jak wynika z powyższego Rada Gminy zwiększyła deficyt budżetu gminy 
o 456.731 zł, wskazując źródła pokrycia jedynie na kwotę 381.651 zł, co stanowi 
istotne naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie 
z którym uchwała budżetowa winna określać źródła pokrycia deficytu lub 
przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Ponadto stwierdzono nieistotne naruszenie prawa polegające na : 
− rozbieżności pomiędzy § 2 części normatywnej uchwały a załącznikiem nr 3 

w zakresie wielkości planowanych przychodów. W treści uchwały wskazano 
przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.720.000 zł, zamiast 
w wysokości 1.811.000 zł (pominięto przychody z pożyczki z WFOŚiGW na 
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realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja wysypiska 
w Piotrowiczkach”), 

− braku zaktualizowanego załącznika pn. “Inwestycje roczne (zadania nieobjęte 
programem inwestycyjnym) do realizacji w całości w 2006 roku”. 

Kolegium Izby wskazuje na konieczność ustalenia limitu dla zobowiązań 
z zaciąganych kredytów i pożyczek, zarówno spłacanych w roku bieżącym, jak 
i planowanych do spłaty w latach następnych (art. 184 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o finansach publicznych). 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 
 
 

 
 
 


