
UCHWAŁA NR 4/2010  

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH  

z dnia 27 stycznia 2010 r. 

w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XLVI/270/09 Rady Miejskiej 

w Połańcu z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 

2009 rok

 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie: 

 

Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezesa Izby 

 

C złonkowie:  Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Iwona Kudła - sprawozdawca, Joanna

Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki 

 

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

1960r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) 

postanawia

 

wskazać  naruszenie prawa w uchwale Nr XLVI/270/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 grudnia

2009 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok polegające na: 

- wykazaniu w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach

2009-2011” w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,  rozdział 90095

„Pozostała działalnoś ć” oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, rozdział 92695 „Pozostała

działalnoś ć”,  a także w załączniku nr 4 „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze

ś rodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł  zagranicznych

niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska”,  rozdział  90095 „Pozostała działalność” i w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”

rozdział  92695 „Pozostała działalnoś ć” planu wydatków w kwotach niezgodnych z uchwałą

budżetową,  z powodu naruszenia art. 184 ust. 1 pkt 2, 5 i 6 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 6 stycznia 2010 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zespół Zamiejscowy

w Sandomierzu wpłynęła uchwała Nr XLVI/270/2009 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 grudnia

2009 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec 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 przedmiotowej uchwale Rada Miejska w załączniku nr 2 „Wydatki” dokonała zwiększenia planu

wydatków: w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w § 6059 o kwotę 42.505

zł ,  oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92695 „Pozostała działalność” § 6059

o kwotę  4.676 zł .  Plan wydatków majątkowych po zmianach w dziale 900, rozdział 90095 wynosił

3.147.295,00 zł, natomiast w dziale 926, rozdział 92695 plan wynosił 1.881.234,00 zł. Jak wynika

z zapisów § 3 w/w uchwały zmianie ulega załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy

inwestycyjne w latach 2009-2010” i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z którym wydatki w dziale

900, rozdział  90095 określono w wysokości 3.104.790 zł  tj. w kwocie niższej o 42.505 zł

w stosunku do uchwały budżetowej. Ponadto plan wydatków w wysokości niższej o 42.505 zł został

wykazany w załączniku nr 4 „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających

zwrotowi na 2009 rok”,  dla zadań określonych w dziale 900 rozdz. 90095. W zakresie wydatków

w dziale 926, rozdział 92695 plan został wykazany w załączniku nr 3 w kwocie 1.635.558 zł i kwota

ta ma odzwierciedlenie również w załączniku nr 4, biorąc pod uwagę wydatki inwestycyjne roczne

w kwocie 241.000 zł ,  rozbieżność  pomiędzy planem wydatków wykazanych w załącznikach

a uchwałą budżetową wynosi 4.676 zł 

 

Z uwagi na okolicznoś ć,  że badana uchwała Rady Miejskiej w Połańcu Nr XLVI/270/09 dotyczy

roku 2009, 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 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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