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Uchwała Nr 14/2009 ZA POllNiER.DZEI\JIEM
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach ODBIORU

z dnia 28 stycznia 2009 roku

w sprawie wskazania naruszenia prawa w Zarządzeniu Nr 64/08 Wójta Gminy Nowa Słupia
z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

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

na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 158 § 2 ustawy z dnia
14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071
ze zm.)

wskazać naruszeme prawa w Zarządzeniu Nr 64/08 Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia
28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok tj. art. 188 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn
zm.)

Uzasadnienie
W dniu 29 grudnia 2008 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynęło
Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2008 rok, wobec którego Kolegium Izby na podstawie art. 11 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001
r. Nr 55, poz. 577 z późno zm.) w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym wszczęło z urzędu postępowanie nadzorcze.
W przedmiotowym Zarządzeniu Wójt dokonał m.in. zwiększenia wydatków w kwocie 24.432
zł finansowanych ze środków pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej.
Przepisy art. 188 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych stanowią, że w toku
wykonywania budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego (wójt) może dokonywać
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
polegających na zmianach w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego,
wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw. Oznacza to że Wójt nie



może dokonywać zmian planu wydatków budżetowych w wyniku zwiększonych dochodów z
tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, co miało miejsce w przedmiotowym Zarządzeniu
i powinno skutkować stwierdzeniem jego nieważności. Jednakże z uwagi na okoliczność, że
badane zarządzenie dotyczy budżetu roku 2008, który już się zakończył Kolegium ogranicza
się jedynie do wskazania, że podjęte zostało 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:

J.Mar~Ska


