
Uchwała Nr 15/2009
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 28 stycznia 2009 roku ZA POnNIE. p.
.{,OZE" NIEMOD ." --. I

W sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr VII/59/08 Rady Gminy Nowa Słup~,?RU
dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Wysłano dn ........•.•••••••••••••

L.dz, ..~: .........•...•••••••

podpis ../ ..................•••••

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

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 naruszenie prawa w uchwale Nr VII/59/08 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30
grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. polegające na ustaleniu limitu
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu w kwocie wyższej niż zaplanowane przychody z tytułu kredytów
stanowiących źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy, co narusza art. 184
ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 ze zm.),

W dniu 6 stycznia 2009 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynęła
uchwała Rady Gminy Nowa Słupia, podjęta 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2008 rok. Uchwała została objęta postępowaniem nadzorczym 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 przedmiotowej uchwale Rada Gminy dokonała zmiany brzmienia § 3 uchwały Rady
Gminy Nr XIV/109/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa
Słupia na 2008 rok określając deficyt budżetu gminy w wysokości 2.815.449 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.040.599 zł oraz przychodami z
wolnych środków w kwocie 774.850 zł.
W przedmiotowej uchwale dokonano zmiany brzmienia § 10 pkt 2 i 3 uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok i określono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu w kwocie 2.815.449 zł.



W związku z tym, że w badanej uchwale określono kredyty w kwocie 2.040.599 zł jako
źródło finansowania deficytu budżetu, ustalenie limitu zobowiązań tytułu kredytów
i pożyczek, o których mowa wart. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie
2.8l5.449zł nie znajduje uzasadnienia i narusza wskazany wpostanowieniu uchwały
Kolegium przepis ustawy o finansach publicznych.
Z uwagi na okoliczność, że badana uchwała Rady Gminy dotyczy budżetu roku 2008, który
już się zakończył 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.


