
Uchwała Nr 46/2011 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 27 kwietnia 2011 roku 
 

w sprawie wskazania Radzie Gminy Podgórzyn nieprawidłowości w uchwale 
Nr VII/27/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie 

na 2011 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 Podgórzyn Nr VII/27/11 z dnia 31 marca 2011 roku 

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok stwierdza się istotne naruszenie art. 237 
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, 
poz.1240 ze zm.), w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), wobec 
zaplanowania wydatków budżetu gminy na 2011 rok w dziale 921 - Kultura 
i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie 
kultury, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37.000 zł 
z przeznaczeniem na zakup i doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe, 
których źródłem finansowania są dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa 
w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska.  
 

§ 2 
Nakazuje się usunięcie nieprawidłowości wskazanej w § 1 

w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja 2011 roku poprzez zwiększenie 
w budżecie gminy wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 
31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
o kwotę 37.000 zł.  
 

§ 3 
Niniejsza uchwała powoduje zawieszenie biegu 30 dniowego terminu 

określonego w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na okres 30 dni. 
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 Podgórzyn Nr VII/27/11 z dnia 31 marca 2011 roku 
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołu w Jeleniej Górze 8 kwietnia 2011 roku. 
Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu ustaliło, co następuje.  

Rada Gminy Podgórzyn zwiększyła plan dochodów budżetu Gminy Podgórzyn 
na 2011 rok w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska, § 0690 Wpływy z różnych opłat, o kwotę 37.000 zł. 
Stosownie do postanowień art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rada 
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Gminy Podgórzyn zobowiązana była do określenia wydatków budżetu 
finansowanych z tych dochodów, w związku ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnej 
ustawy, jaką jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 
Przepisy art. 403 ust. 2 powołanej ustawy stanowią, że do zadań gmin należy 
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 
400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie 
mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-
6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych 
dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.  

W załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr VII/27/11 z dnia 31 
marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok wykazano wydatki 
finansowane zwiększonymi dochodami z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 
402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w dz. 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 Pozostałe zadania 
w zakresie kultury, § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zgodnie 
z uzasadnieniem dołączonym do badanej uchwały wydatki te dotyczą zadania 
polegającego na zakupie i doposażeniu placów zabaw w urządzenia zabawowe 
i nasadzeniu drzew i krzewów. Wydatki na zakup i doposażenie placów zabaw 
w urządzenia zabawowe nie mieszczą się w katalogu zadań, które mogą być 
finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, bowiem nie 
stanowią żadnego z przedsięwzięć określonych w art. 403 ust. 2 ustawy - Prawo 
ochrony środowiska.  

Ponadto Kolegium wskazuje, że środki na zasadzenia drzew winny być 
zaplanowane w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w odpowiednim dla charakteru 
wydatków paragrafie. 

 
 
 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
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