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UCHWAŁA NR 26/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 9 lutego 2011 r.

w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr IV/18/2010 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 
2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w następującym składzie: 

Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby 
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Iwona Kudła, Joanna Marczewska (sprawozdawca), 
Ewa Midura, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas 

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 IV/18/2010 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2010 roku 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok polegające na naruszeniu zasady równowagi 
budżetowej. 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2010 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 13 stycznia 2011 
roku. 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 późn.zm.) została objęta postępowaniem 
nadzorczym. W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach stwierdziło, że została ona podjęta z naruszeniem prawa polegającym na naruszeniu zasady 
równowagi budżetowej. Rada Gminy dokonała zmian w budżecie Gminy na 2010 rok polegających na 
zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 43.942 zł, zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 
90.033 zł i zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 113.975 zł. W wyniku powyższych zmian 
w budżecie suma środków pieniężnych uzyskanych z dochodów i zmniejszonych wydatków w wysokości 
133.975 zł nie została w całości rozdysponowana na wydatki budżetu, które zwiększono o kwotę 113.975 
zł. Kwota 20.000 zł nie została zaplanowana na wydatki. W związku z tym budżet Gminy Złota został 
uchwalony z naruszeniem zasady równowagi budżetowej. 
Jednakże z uwagi na okoliczność że badana uchwała dotyczy roku budżetowego 2010, który już się 
zakończył Kolegium ogranicza się jedynie do wskazania, że podjęcie 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 


