
Uchwała Nr 97/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z 30 listopada 2011 roku 

 
w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Domaniów 

Nr XIII/69/11 z 28 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Domaniów na 2011 rok 

 
 

Na podstawie art.12 ust. 1 i 4 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 86 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
W uchwale Rady Gminy Domaniów Nr XIII/69/11 z 28 października  

2011 roku w sprawie w zmiany budżetu Gminy Domaniów na 2011 rok stwierdza 
się istotne naruszenie art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121  
ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), wobec zwiększenia 
planowanych rozchodów o kwotę 1.100 000 zł oraz art. 212 ust. 1 pkt 6 ufp ustawy 
z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 
wobec nieokreślenia limitu zaciąganych zobowiązań.  

 
§ 2 

Nakazuje się usunięcie nieprawidłowości wskazanej w §1 w nieprzekraczalnym 
terminie do 16 grudnia 2011 r. poprzez dokonanie zmian w uchwale budżetowej 
polegających na doprowadzeniu jej do zgodności z wymogami określonymi  
w art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
oraz art. 212 ust. 1 pkt 6 ufp ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych.  

 
§ 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 budżetowej w części i ustalenie budżetu w tej części przez 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.  

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy Domaniów Nr XIII/69/11 z 28 października 2011 roku 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaniów na 2011 rok wpłynęła do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 3 listopada 2011 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu ustaliło, co następuje. 

Wymienioną uchwałą Rada Gminy Domaniów dokonała zwiększenia 
planowanych dochodów i wydatków o kwotę 217.817 zł, jak również zwiększyła 
planowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczek o kwotę 1.100.000 zł 



a jednocześnie dokonała zwiększenia rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 
o tę samą kwotę.  

W związku z dokonaną zmianą w budżecie 2011 roku na spłatę rat kredytów  
i pożyczek wraz z odsetkami zaplanowano kwotę 2.288.251 zł, co stanowi 17,83% 
planowanych dochodów Gminy Domaniów (12.836.480 zł), co stanowi istotne 
naruszenie art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych. Zgodnie z obowiązującymi do 31.12.2013 r. przepisami art. 169 
wskaźnik spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych  
i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń  
i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy 
dochodów jednostki samorządu terytorialnego.  

Ponadto wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 212 ust. 1 pkt 6  
ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej jako: ufp)  
w przedmiotowej uchwale nie ustalono limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych 
kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ufp. Nie wyodrębniono 
również dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących  
i majątkowych (art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ufp). Jednocześnie podano błędne ogólne 
kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy po zmianach (różnica 12.546 zł).  
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