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Uchwała Nr 12/2009
Kolegium Region~lnej Izby O?rachunkowej w KielcachZA POTWIEROZENtCM

z dma 28 styczma 2009 roku ODBIORU

w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XXIVI177/08 Rady Gminy
w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy na 2008 rok

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

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

wskazać naruszenie prawa w uchwale Nr XXIV /177/08 Rady Gminy w Klimontowie z dnia
30 grudnia 2008 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
polegające na;
- określeniu wydatków finansowanych w kwocie 5.183,00 zł pochodzących z dotacji
celowej, otrzymanej z funduszu celowego w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdz.
75023 "Urzędy gmin ( miast) i miast na prawach powiatu" bez uwzględnienia źródeł
powstania dochodów i naruszenie art.16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późno zm),
- zmniejszeniu przychodów w § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym" o kwotę 1.750.000 zł i określenie ich na poziomie O zł, podczas gdy limity
zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych, o których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określone są
na kwotę 1.750.000 zł, z powodu naruszenia art. 184 ust. 1 pkt 9 w Iw ustawy.

W dniu 8 stycznia 2008 r do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zespół
Zamiejscowy w Sandomierzu, wpłynęła uchwała Nr XXIV/177/08 Rady Gminy w
Klimontowie z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2008 rok i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992r o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 200Ir Nr 55, poz. 577 z późno zm.) została
objęta postępowaniem nadzorczym.
W toku postępowania nadzorczego stwierdzono iż w pkt l załącznika Nr I do uchwały Rada
Gminy dokonała zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 750 "Administracja
publiczna", rozdz. 75023 "Urzędy gmin ( miast) i miast na prawach powiatu", § 2440
"Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora



finansów publicznych" nie dokonując zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w
dziale 750, co wskazuje na określenie wydatków w budżecie w sposób skutkujący zmianą
przez dysponenta dotacji, rodzaju działalności na który dotacja została zaplanowana z
pominięciem działalności z zakresu administracji publicznej. Zgodnie z art. 106 ust 2 pkt lc
ustawy o finansach publicznych dotacjami są podlegające szczególnym zasadom rozliczania,
wydatki budżetu przeznaczone na finansowanie i dofinansowanie bieżących zadań własnych
j.s.t.. Natomiast na podstawie art. 16 w/w ustawy dochody i wydatki publiczne klasyfikuje
się wg działów i rozdziałów określających rodzaj działalności. Wydatkowanie dotacji
powinno co do zasady następować z uwzględnieniem jej przeznaczenia ( w ramach działu i
rozdziału klasyfikacji budżetowej), a wykorzystanie jej na inny cel skutkować może
koniecznością zwrotu tej dotacji.

Zgodnie z zapisem § 1 pkt 1 ppkt 5 przedmiotowej uchwały Rada Gminy dokonała zmiany
załącznika pod nazwą" Przychody i rozchody budżetu gminy" polegającego na zmniejszeniu
planu przychodów o kwotę 1. 750.000 zł. Na skutek w/w zmiany planu przychodów,
przychody z tytułu pożyczek i kredytów osiągnęły poziom zerowy, podczas gdy w budżecie
Gminy na 2008 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych o których mowa wart. 82 ust. l ustawy o finansach
publicznych wynosi 1.750.000 zł.
Określenie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych ponad kwotę planowanych przychodów z zaciągniętych kredytów
i pożyczek nie znajduje uzasadnienia i narusza wskazany w postanowieniu uchwały
kolegium przepis ustawy o finansach publicznych.

Z uwagi na okoliczność, że badana uchwała Rady Gminy w Klimontowie Nr XXIV /177/08
dotyczy roku 2008, który już się zakończył i budżet wygasł Kolegium ogranicza się jedynie
do wskazania, że podjęcie tej 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 orzeka jak w sentencji.

Przygotowała;
M. Dębows - Sołtyk
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