
Uchwała nr 62/2009 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 22 lipca 2009 roku  
 

w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Mietków nr 
XXI/133/2009 z 18 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 

2009 rok  
 

 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 jedn. 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 jedn. 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 Mietków nr XXI/133/2009 z 18 czerwca 2009 roku 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok stwierdza się istotne naruszenie art. 
165 w związku z art. 184 ust. 1 pkt 5 oraz art.166 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) 
wobec nieujęcia w budżecie Gminy zadania inwestycyjnego pn. "Ośrodek sportów 
wodnych w Borzygniewie" objętego "Limitem wydatków na realizację Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego gminy Mietków w latach 2009-2011".  
 

§ 2. 
 Nakazuje się usunięcie nieprawidłowości wskazanej w § 1 
w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2009 roku poprzez odpowiednie 
skorygowanie planowanego budżetu na 2009 rok.  
 

§ 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 w części i ustalenie budżetu w tym zakresie przez 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 

 
§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
  

Uzasadnienie  

Uchwała Rady Gminy Mietków nr XXI/133/2009 z 18 czerwca 2009 roku w 
sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 29 czerwca 2009 roku.  

W wyniku zbadania przedmiotowej uchwały Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej stwierdza, iż uchwała podjęta została z naruszeniem art. 165 
w związku 184 ust. 1 pkt 5 oraz art.166 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) z 
uwagi na nieujęcie w budżecie gminy zadania inwestycyjnego pn. "Ośrodek sportów 
wodnych w Borzygniewie" objętego "Limitem wydatków na realizację Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego gminy Mietków w latach 2009-2011". W załączniku tym 
wskazano, iż przedmiotowe zadanie finansowane będzie ze środków własnych 
budżetu Gminy na kwotę 225.238 zł. 

Ponieważ przedmiotowa inwestycja objęta była uchwałą Rady Gminy nr 
XVIII/122/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku 2008 konieczne jest ponowne wprowadzenie 
przedmiotowych wydatków do uchwały budżetowej na 2009 rok. 

Kolegium Izby zwraca uwagę na konieczność doprowadzenia do zgodności 
kwot wydatków inwestycyjnych ujętych w załącznikach do uchwały budżetowej 
z kwotami wydatków budżetu. W świetle art. 35 ust. 1 ufp wydatki publiczne mogą 
być ponoszone na cele i w wysokości ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale 
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budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i w planie finansowym jednostki 
sektora finansów publicznych. Tym samym nie może być ona obarczona błędami 
mogącymi prowadzić w konsekwencji do naruszenia podstawowych zasad 
gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.  

Ponadto należy zauważyć, iż uchwała budżetowa powinna zawierać 
upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań na finansowanie 
wydatków, o których mowa w art. 166 ust.1 ustawy o finansach publicznych.  
 

 
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


