
Uchwała Nr 1112009
z dnia 28 stycznia 2009 roku

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Wysłano dn ................•••.•.•

5/5L dz .................................••

podpis ć-fI' " .

ZA POTIłVIERDZE:;>JIEM
ODB!OHU

Członkowie; Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Janina
Kopczyńska, Iwona Kudła - sprawozdawca-, Joanna Marczewska, Ewa Midura.

na podstawie art. 91 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) w związku z art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze
zm.)

wskazać naruszenie prawa w uchwale Nr XLIV/364/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia
30 grudnia 2008 r, w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają
z upływem roku 2008 z powodu naruszenia art. 191 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późno zm.)w części dotyczącej §1 pkt
2 i 3 oraz załącznika nr 1 pkt 2 i 3 w zakresie określenia wydatków niewygasających ponad
kwotę zaplanowaną w budżecie.

Uchwała Nr XLIV/364/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie
ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2008
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 9 stycznia 2009 roku.
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późno zm.) została objęta
postępowaniem nadzorczym, w wyniku którego stwierdzono, że Rada Miejska w Staszowie
w § 1 przedmiotowej uchwały ustaliła wykaz wydatków które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2008 z podziałem na zadania, natomiast w § 2 tej uchwały został ustalony plan
finansowy wydatków ujętych w § 1 wskazujący działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały. W załączniku tym pod pozycją 2 i 3 określono wydatki, które nie wygasają
z upływem roku 2008 w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60013 "Drogi publiczne
wojewódzkie" na łączną kwotę 556.463,10 zł.
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2008 rok na dzień 31 grudnia 2008 roku
w powyższej podziałce klasyfikacji wynosił 553.466 zł i kwota wydatków niewygasających
w tej podziałce nie może być określona na poziomie wyższym od planowanego w budżecie.



W omawianym przypadku wskazana przez Radę Miejską kwota wydatków niewygasających
jest o 2.997,10 zł wyższa od planowanych w budżecie w tej podziałce klasyfikacji ..
Określenie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie wyższej
aniżeli kwota niezrealizowanych wydatków wynikająca z budżetu stanowi naruszenie 191 ust
l i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104
z późno zm.), zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może
ustalić w ramach niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie wykaz
wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Z uwagi na okoliczność że badana uchwała dotyczy zakończonego roku budżetowego 2008
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach ogranicza się jedynie do wskazania
że podjęcie uchwały nastąpiło z naruszeniem prawa i na podstawie odesłania zawartego
wart. 91 ust 5 ustawy o samorządzie gminnym odpowiednio do art. 158 § 2 kodeksu
postępowania administracyjnego orzekło jak w sentencji.

Przygotowała:
1.Kudła


