
Uchwała	nr	145/2018
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	19	grudnia	2018	r.

w	sprawie	wskazania	nieprawidłowości	w	uchwale	Rady	Miejskiej	w	Bogatyni	nr	III/16/18	
z	dnia	6	grudnia	2018	r.	w	sprawie	wprowadzenia	zmian	budżetu	gminy	na	2018	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	2016	r.	poz.	561)	oraz	art.	86	ustawy	z	dnia
8	 marca	 1990	 r.	 o	 samorządzie	 gminnym	 (Dz.U.	 z	 2018	 r.	 poz.	 994,	 z	 późn.	 zm.),	 Kolegium
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	uchwala,	co	następuje:

§	1

W	 uchwale	 Rady	 Miejskiej	 w	 Bogatyni	 nr	 III/16/18	 z	 dnia	 06	 grudnia	 2018	 r.	 w	 sprawie
wprowadzenia	zmian	budżetu	gminy	na	2018	rok	wskazuje	się	istotne	naruszenie	art.	212	ust.	1	pkt	3
ustawy	z	dnia	27	sierpnia	2009	r.	o	finansach	publicznych	(Dz.U.	z	2017	r.	poz.	2077,	z	późn.	zm.)
—	 wobec	 dokonania	 zmian	 w	 budżecie	 powodujących	 powstanie	 deficytu	 budżetu	 w	 kwocie
7.000.000,00	 zł,	 a	 nie	 jak	 zapisano	 w	 §	 3	 uchwały	 w	 kwocie	 15.719.454,66	 zł.	 Ponadto	 w	 §	 5
uchwały	dokonano	zmian	w	uchwale	LXXII/581/18	z	dnia	30	stycznia	2018	r.	bez	podstawy	prawnej.

§	2

Nakazuje	 się	 usunięcie	 nieprawidłowości	 wskazanych	 w	 §	 1	 w	 nieprzekraczalnym	 terminie
do	 dnia	 27	 grudnia	 2018	 r.	 poprzez	 odpowiednie	 dokonanie	 zmian	wielkości	 przyjętych	w	uchwale
budżetowej	oraz	wyeliminowanie	postanowień	zawartych	§	5	uchwały.	

§	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	 których	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	 Bogatyni	 nr	 III/16/18	 z	 dnia	 6	 grudnia	 2018	 r.	 w	 sprawie	 wpro-
wadzenia	 zmian	 budżetu	 gminy	 na	 2018	 rok	 wpłynęła	 do	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we
Wrocławiu	w	dniu	11	grudnia	2018	roku.

Rada	Miejska	w	Bogatyni	uchwałą	nr	III/16/18	z	dnia	6	grudnia	2018	r.	w	sprawie	wprowadzenia
zmian	 budżetu	 gminy	 na	 2018	 rok	 dokonała	 zmniejszenia	 dochodów	 o	 kwotę	 109.961,00	 zł	 oraz
zwiększenia	wydatków	o	 kwotę	 6.890.039,00	 zł.	W	wyniku	wprowadzonych	 zmian	 powstał	 deficyt
w	 kwocie	 7.000.000,00	 zł.	W	 §	 3	 pkt	 1	 uchwały	 zapisano,	 że	 „W	 wyniku	 wprowadzonych	 zmian
powstał	 deficyt	 w	 kwocie	 15.719.454,66	 zł”.	 Ponadto	 nie	 wskazano	 źródła	 pokrycia	 deficytu,
do	 czego	 obligują	 przepisy	 art.	 212	 ust.	 1	 pkt	 3	 ustawy	 z	 dnia	 27	 sierpnia	 2009	 r.	 o	 finansach
publicznych	(Dz.U.	z	2017	r.	poz.	2077,	z	późn.	zm.).

W	 §	 5	 uchwały	 dokonano	 zmiany	 §	 3	 uchwały	 nr	 LXXII/581/18	 z	 dnia	 30	 stycznia	 2018	 r.
w	 sprawie	wprowadzenia	 zmian	 budżetu	 gminy	 na	 2018	 rok,	 co	 nie	 znajduje	 uzasadnienia	w	 zasa-



2

dach	 techniki	 tworzenia	prawa.	Zmieniana	uchwała	 stanowiła	akt	 jednorazowy	zawierający	postano-
wienia	 dotyczące	 wprowadzanych	 zmian	 budżetu	 i	 określała	 jego	 wielkości	 po	 zmianach,	 według
stanu	 na	 30	 stycznia	 2018	 roku.	 Wprowadzenie	 zmiany,	 o	 której	 mowa	 w	 §	 5	 objętej	 nadzorem
uchwały,	nie	znajduje	uzasadnienia	w	obowiązującym	porządku	prawnym.
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