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REGIONALNA   IZBA   OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr 452/2020 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielki 

na 2021 r. 

 

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.  

o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2137) w związku z art. 238 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 

869 ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach: 

1. Arkadiusz Talik – przewodniczący 

2. Aleksandra Bieniaszewska 

3. Magdalena Przybylska 

 

p o s t a n a w i a  

zaopiniować z zastrzeżeniami przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń 

Wielki na 2021 rok. 

 

U z a s a d n i e n i e  

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki przedłożył Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.  

Struktura i szczegółowość uchwały budżetowej uwzględnia postanowienia ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Plan dochodów określony w projekcie uchwały budżetowej ogółem w wysokości  

47 650 736,00 zł zgodnie z dyspozycją art. 235 ustawy o finansach publicznych uwzględnia 

rodzajowy podział dochodów na bieżące w wysokości 46 722 513,00 zł oraz majątkowe  

w kwocie 928 223,00 zł. 

Wydatki określone w projekcie uchwały budżetowej w kwocie ogółem  

52 386 615,00 zł ujęto zgodnie ze szczegółowością wynikającą z dyspozycji art. 236 ww. 

ustawy w podziale na wydatki bieżące w wysokości 50 378 615,00 zł oraz majątkowe  

w wysokości 2 008 000,00 zł.  

Skład Orzekający zwraca uwagę, iż w § 10 projektu ustalono się dochody z tytułu opłat 

za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 243 000,00 zł. oraz wydatki na 

realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w kwocie 237 000,00 zł. i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 

w kwocie 6 000,00 zł, tymczasem jak wynika z uzasadnienia do projektu zaplanowane w wys. 

42 730,97 zł przychody w niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905 
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klasyfikacji przychodów) pochodzą z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 

określonych ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 2277 z późń. zm.). 

W tym stanie Skład Orzekający podnosi, iż stosownie do brzmienia art. 18² cyt. ustawy 

powołane środki winny być wykorzystywane na realizację: 

1) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii, 

2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 

10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

- i nie mogą być przeznaczane na inne cele, zatem zaplanowane w Dziale 851 „Ochrona 

zdrowia” w Rozdziałach 85153 „Zwalczanie narkomanii” oraz 85154 „Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi” wydatki w wysokości 243 000,00 zł winny zostać zwiększone o powołaną 

wielkość 42 730,97 zł przychodów. 

W projekcie uchwały budżetowej określono przychody w wysokości 4 801 367,00 zł 

oraz rozchody w wysokości 65 488,00 zł.  

Planowany w projekcie deficyt budżetowy wynosi 4 735 879,00 zł i zostanie wg § 3 

projektu pokryty przychodami pochodzącymi  ze spłat udzielonych pożyczek w latach 

ubiegłych, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 

przychodami pochodzącymi z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat 

ubiegłych. Skład Orzekający zwraca uwagę, iż wskazane jako źródła finansowania deficytu 

przychody nie określają wielkości kwotowych przyporządkowanych ich poszczególnym 

tytułom, co winno zostać skorygowane. 

Stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są 

wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych  

i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 cyt. ustawy. 

W odniesieniu do powyższego Skład Orzekający stwierdza, iż przedstawione  

w projekcie dochody bieżące oraz wydatki bieżące i nadwyżka budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego z lat ubiegłych spełniają w 2021 r. relację o której mowa w ww. art. 242 ustawy, 

jednak Skład Orzekający zwraca uwagę, iż jak wynika z przedłożonego projektu uchwały w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok w latach prognozy 2023-

2024 Gmina Dobrzeń Wielki nie spełnia wymogów określonych zarówno powołaną dyspozycją 

art. 242 ust. 1 cyt. ustawy jak i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, co wyklucza w powołanym okresie możliwość zgodnego z prawem uchwalenia 

przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego budżetu. W ocenie Składu 

Orzekającego ustalony stan winien stanowić o podstawie korekty założeń budżetowych 

począwszy od 2021 r. celem przywrócenia w latach 2023 – 2024 relacji zgodnych z wyżej 

powołanymi przepisami. 

Stosownie do art. 222 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały budżetowej 

określono: 

− rezerwę ogólną w wysokości 57 000,00 zł, 

− rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  

150 000,00 zł. 
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W § 12 projektu uchwały ustalono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w kwocie 2 040 000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 321 200,00 zł. W 

odniesieniu do powyższego wskazać należy, iż wykładnia przepisów ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) 

wskazuje, iż koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi winny 

być finansowane z pobranych opłat.  

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 

24 stycznia 2014 r. sygn. akt I SA/Bk 525/13 (LEX nr 1438665) „rada gminy podejmując 

uchwałę w przedmiocie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami jest zobowiązana do 

dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty 

pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania 

odpadami na terenie gminy. Prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru 

odpadów na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków 

gminy. Rzetelna kalkulacja wysokości opłat powinna w szczególności uwzględniać liczbę 

mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, na który składają się koszty odbierania, 

transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i 

utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi 

administracyjnej tego systemu”. 

W świetle powyższego Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji. 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Wójt jest 

obowiązany przedstawić Radzie przed uchwaleniem budżetu. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia uchwały.  

      

  Przewodniczący   

     Składu Orzekającego 

           Arkadiusz Talik 
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