
UCHWAŁA NR 1/2010  

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH  

z dnia 13 stycznia 2010 r. 

w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XIV/36/2009 Zgromadzenia 

Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 21 grudnia w sprawie zmian 

w budżecie Związku na 2009 rok

 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie: 

 

Przewodniczący: Ireneusz Piasecki - Zastępca Prezesa Izby 

 

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska – Sołtyk - sprawozdawca,

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 późn. 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 późn. zm.) 

postanawia

 

wskazać naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/36/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin

Dorzecza Koprzywianki z dnia 21 grudnia w sprawie zmian w budżecie Związku na 2009 rok

polegające na zmniejszeniu przychodów w § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na

rynku krajowym” do kwoty 500.000 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 750.000 zł,  

z powodu naruszenia art. 184 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych

( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) mającej zastosowanie do budżetu roku 2009.  

Uzasadnienie

 

W dniu 28 grudnia 2009 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zespół Zamiejscowy

w Sandomierzu wpłynę ła uchwała Nr XIV/36/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin

Dorzecza Koprzywianki z dnia 21 grudnia w sprawie zmian w budżecie Związku na 2009 rok i na

podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992r o regionalnych izbach

obrachunkowych (Dz. U. z 2001r Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) została objęta postępowaniem

nadzorczym. 

W § 1 pkt 3 przedmiotowej uchwały Zgromadzenie dokonało zmian w przychodach i rozchodach

budżetu w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3. Z danych ujętych w tym załączniku wynika że

dokonano zmniejszenia planu przychodów w § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym do kwoty 500.000zł.  

W budżecie Związku na 2009 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych o których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych wynosi 750.000 zł.  

Badana uchwała nie określa kwoty limitów zgodnie z kwotą określonych przychodów.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 okolicznoś ć,  że badana uchwała Nr XIV/36/2009 dotyczy roku 2009, który już się

zakończył  i budżet wygasł  Kolegium ogranicza się jedynie do wskazania, że podjęcie tej uchwały

n a s tąp ił o z naruszeniem prawa 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. 

Przewodniczący Kolegium 
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