
Uchwała nr 72/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 2 sierpnia 2006 roku 
 

w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej  
w Lądku Zdroju nr LII/505/06 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie  

dokonania zmian w budżecie miasta i gminy 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 r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 86 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

W uchwale Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr LII/505/06 z dnia 14 lipca 2006 
r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok stwierdza się 
naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) polegające na nieokreśleniu źródła 
pokrycia deficytu budżetu gminy. 

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

nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2006 roku, poprzez określenie 
źródła pokrycia deficytu. 

 
§ 3. 

1. Niniejsza uchwała powoduje zawieszenie biegu 30-dniowego terminu określonego 
w art. 91 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym na okres 30 dni. 

2. Nieusunięcie nieprawidłowości, o której mowa w § 1, spowoduje stwierdzenie 
nieważności uchwały przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowe we 
Wrocławiu.  

 
§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UZASADNIENIE 
Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr LII/505/06 z dnia 14 lipca 2006 r. 

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu — Zespół w Wałbrzychu 19 lipca 
2006 roku.  

W toku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło, że Rada Miejska w Lądku Zdroju 
zwiększyła o kwotę 558.222 zł wydatki budżetowe w dziale 921 — Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 — Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami. Tym samym Rada zwiększyła o tę samą kwotę planowany deficyt 
budżetu gminy nie określając źródła jego pokrycia, co stanowi istotne naruszenie 
art.184 ust. 1pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 
zgodnie z którym uchwała budżetowa winna określać źródła pokrycia deficytu lub 
przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
  

/-/ dr Bogdan Cybulski 


