
Uchwała	nr	68/2018
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	9	maja	2018	r.

w	sprawie	wskazania	nieprawidłowości	w	uchwale	Rady	Miejskiej	w	Dusznikach-Zdroju	
nr	LII/251/18	z	dnia	27	marca	2018	r.	w	sprawie	zmiany	w	uchwale	budżetu	gminy	

Duszniki-Zdrój	na	rok	2018

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	2016	r.	poz.	561)	oraz	art.	86	ustawy	z	dnia
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	2017	r.	poz.	1875	i	2232	oraz	z	2018	r.	poz.	130),
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	uchwala,	co	następuje:

§	1

W	 uchwale	 Rady	 Miejskiej	 w	 Dusznikach-Zdroju	 nr	 LII/251/18	 z	 dnia	 27	 marca	 2018	 r.
w	 sprawie	 zmiany	 w	 uchwale	 budżetu	 gminy	 Duszniki-Zdrój	 na	 rok	 2018	 wskazuje	 się	 istotne
naruszenie	art.	212	ust.	1	pkt	4	w	związku	z	art.	217	ust.	2	pkt	6	ustawy	z	dnia	27	sierpnia	2009	r.
o	finansach	publicznych	(Dz.U.	z	2017	r.	poz.	2077)	—	wobec	dokonania	zmian	budżetu	powodują-
cych	niezachowanie	równowagi	budżetowej.

§	2

Nakazuje	 się	 usunięcie	 nieprawidłowości	 wskazanej	 w	 §	 1	 w	 nieprzekraczalnym	 terminie
do	 dnia	 25	 maja	 2018	 r.	 poprzez	 dokonanie	 stosownych	 zmian	 wielkości	 przyjętych	 w	 uchwale
budżetowej.

§	3	

Niniejsza	 uchwała	 powoduje	 zawieszenie	 biegu	 30-dniowego	 terminu	 określonego	 w	 art.	 91
ust.	1	ustawy	o	samorządzie	gminnym	na	okres	30	dni.	W	przypadku	nieusunięcia	nieprawidłowości,
o	 której	 mowa	 w	 §	 1,	 w	 terminie	 określonym	 w	 §	 2,	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej
we	Wrocławiu	 podejmie	 rozstrzygnięcie	 nadzorcze	 w	 trybie	 art.	 12	 ustawy	 o	 regionalnych	 izbach
obrachunkowych.

Uzasadnienie

Uchwała	Rady	Miejskiej	w	Dusznikach-Zdroju	nr	LII/251/18	z	dnia	27	marca	2018	r.	w	sprawie
zmiany	 w	 uchwale	 budżetu	 gminy	 Duszniki-Zdrój	 na	 rok	 2018	 wpłynęła	 do	 Regionalnej	 Izby
Obrachunkowej	we	Wrocławiu	w	dniu	13	kwietnia	2018	roku.

Przedmiotową	 uchwałą	 Rada	Miejska	 w	 Dusznikach-Zdroju	 dokonała	 zmian	 budżetu	 na	 2018
rok	polegających	na:

zwiększeniu	planowanych	dochodów	budżetu	o	kwotę	28.437,60	zł	do	kwoty	29.204.291,02	zł,
zwiększeniu	planowanych	wydatków	budżetu	o	kwotę	234.206,60	zł	zł	do	kwoty	29.698.360,02	zł,
zwiększeniu	planowanego	deficytu	budżetu	o	kwotę	205.769	zł	do	kwoty	494.069	zł,
zwiększeniu	 planowanych	 przychodów	 budżetu	 o	 kwotę	 205.769	 zł	 z	 tytułu	 wolnych	 środków
stanowiących	źródło	finansowania	deficytu	do	kwoty	1.985.769	zł.

Plan	rozchodów	wynosi	1.491.700	zł.

Badając	 zgodność	 z	 prawem	 przedmiotowej	 uchwały,	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachun-
kowej	 we	Wrocławiu	 stwierdziło,	 iż	 uchwała	 została	 podjęta	 z	 naruszeniem	 art.	 212	 ust.	 1	 pkt	 4
w	związku	z	art.	217	ust.	2	pkt	6	ustawy	z	dnia	27	sierpnia	2009	r.	o	finansach	publicznych	(Dz.U.
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z	 2017	 r.	 poz.	 2077),	wobec	 zaplanowania	 przychodów	 budżetu	 pochodzących	 z	wolnych	 środków
w	 kwocie	 przewyższającej	 wielkość	 wynikającą	 z	 przedłożonego	 „Bilansu	 z	 wykonania	 budżetu
gminy	Duszniki-Zdrój”	 sporządzonego	 na	 dzień	 31	 grudnia	 2017	 roku.	 Z	 przedstawionego	 sprawo-
zdania	wynika,	 iż	kwota	wolnych	środków,	którą	można	było	zaangażować	na	finansowanie	deficytu
budżetu	 roku	 2018,	 wynosi	 80.679,23	 zł.	 Tymczasem	 do	 zrównoważenia	 uchwalonego	 budżetu
na	 2018	 rok	 zaangażowano	 kwotę	 205.769	 zł,	 co	 oznacza	 brak	 równowagi	 budżetu	 o	 kwotę
125.089,77	zł.	Zawyżając	kwotę	przychodów	z	wolnych	środków	w	stosunku	do	faktycznie	posiada-
nych	 i	 przeznaczając	 je	 na	 pokrycie	 deficytu	 Rada	 Miejska	 w	 Dusznikach-Zdroju	 w	 istocie	 nie
określiła	sposobu	sfinansowania	ustalonego	deficytu.

Zgodnie	 z	 przepisem	 art.	 217	 ust.	 2	 pkt	 6	 ustawy	 o	 finansach	 publicznych	wolne	 środki,	 jako
źródło	 sfinansowania	 planowanego	 deficytu	 budżetu	 jednostki	 samorządu	 terytorialnego	 stanowi
nadwyżka	 środków	 pieniężnych	 na	 rachunku	 bieżącym	 budżetu	 jednostki	 samorządu	 terytorialnego,
wynikających	 z	 rozliczeń	 wyemitowanych	 papierów	 wartościowych,	 kredytów	 i	 pożyczek	 z	 lat
ubiegłych.	 W	 związku	 z	 powyższym	 wolne	 środki	 nie	 są	 kategorią,	 którą	 można	 zaplanować
w	budżecie	w	dowolnej	wysokości,	gdyż	ich	kwota	wynika	z	konkretnych	urządzeń	księgowych.
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