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Uchwała Nr 20/2009 fflj .

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 4 lutego 2009 roku

w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XXV/218/08 Rady Gminy w Morawicy
z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu 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.)

postanawia
wskazać naruszenie prawa w uchwale Nr XXV/218/08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29
grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok. tj. art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn zm.)

Uzasadnienie
W dniu 12 stycznia 2009 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynęła,
uchwała Nr XXV /218/08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie
zmian budżetu gminy na 2008 rok, wobec której 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.
Załącznik nr 5 do badanej uchwały zawiera dotacje podmiotowe zaplanowane do udzielenia z
budżetu Gminy w 2008 roku. Wśród dotacji podmiotowych wymienione zostały dotacje w
dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdział 85415 "Pomoc materialna dla
uczniów" dla Stowarzyszenia Ekorozwoju Lisowa i Zaborza, Publicznej Szkoły Podstawowej
Nida, Towarzystwa Ekorozwoju Radomic oraz Stowarzyszenia Wola Morawicka w łącznej
wysokości 6.260 zł. Środki na w/w dotacje podmiotowe nie zostały zabezpieczone w
wydatkach budżetu stąd dotacje w załączniku do uchwały Rady Gminy zostały określone
niezgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.



Ponadto Kolegium Izby wskazuje, iż załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr XXV /218/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku zawiera nieprawidłową nazwę Gminy, której dotyczą zmiany w
budżecie roku 2008 - "Masłów". Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok dotyczy
bowiem Gminy Morawica o czym świadczą oryginalna pieczątka nagłówkowa Gminy
Morawica oraz oryginalna pieczątka imienna "Przewodniczący Rady Gminy inż. Janusz
Wojtyś". Kolegium uznało, że jest to oczywista pomyłka.

Z uwagi na okoliczność, że badana uchwała dotyczy budżetu roku 2008, który już się
zakończył Kolegium ogranicza się jedynie do wskazania, że podjęta została z naruszeniem
prawa oraz wskazuje nieprawidłowa nazwę Gminy i na podstawie odesłania zawartego w
art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym odpowiednio do art. 158 § 2 kodeksu
postępowania administracyjnego orzeka jak w sentencji.
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