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Uchwała Nr 4/2009 podpis ..J5. .
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach pO-LECO NY

z dnia 7 stycznia 2009 r. ZA POTWIERDZENIEM
ODBIORU

Przewodniczący :
Członkowie :

Ireneusz Piasecki - Zastępca Prezesa Izby
Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sohyk, Janina
Kopczyńska, Iwona Kudła, Joanna Marczewska (sprawozdawca), Ewa
Midura

na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późno zm.)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w wyniku badania uchwały
Nr XXV/133/08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia
stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiślicy na 2009 rok

stwierdzić nieważność badanej uchwały w części tj. § 4 z powodu naruszenia § 52 ust. 2
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki
finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr
116, poz. 783 z późno zm.) i § 6 w brzmieniu: "po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą" z powodu naruszenia art. 4
ust. l i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449).

Uchwała Nr XXV /133/08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie
określenia stawek dotacj i przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiślicy na
2009 rok wpłynęła 11 grudnia 2008 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach i
na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 z późno zm.) została objęta postępowaniem
nadzorczym.
W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, co następuje:
Uchwała określa stawki dotacji przedmiotowych obowiązujące w zakresie wyliczania kwot
dotacji należnej z budżetu gminy Wiślica dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiślicy na
2009 rok.
Rada Gminy w § 4 badanej uchwały określiła, że szczegółowe rozliczenie dotacji
przedmiotowej dokonywanie będzie co pół roku, do 20-tego miesiąca następnego po
zakończeniu półrocza. Określenie rozliczenia dotacji w powyższy sposób niezgodne jest ze
sposobem rozliczenia dotacji określonym w § 52 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów



budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w
inną formę organizacyjno-prawną, który stanowi, że kierownik samorządowego zakładu
budżetowego przekazuje zarządowi jednostki samorządu terytorialnego (wójtowi), w terminie
do dnia 31 stycznia następnego roku, rozliczenie wykorzystania dotacji w szczegółowości
określonej przez ten zarząd (wójta). W związku z powyższym rozliczenie dotacji
przedmiotowej powinno następować zgodnie ze wskazanym przepisem rozporządzenia.
Ustalanie sposobu innego rozliczenia dotacji stanowi naruszenie obowiązujących przepisów.
Uchwała w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Wiślicy na 2009 rok dotyczy jednostki organizacyjnej Gminy Wiślica i
budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie stanowi więc aktu prawa miejscowego,
powszechnie obowiązującego. Ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego przedmiotowej uchwały nie wynika z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449).

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje
w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Przygotowała:
J. Mar e ka
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mgr Ireneusz Piasecki


