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UCHWAŁA NR 27/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 9 lutego 2011 r.

w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr IV/15/2010 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 
grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego 2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym: 

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 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm) w związku z art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 
z późn zm.) 

postanawia 
wskazać naruszenie prawa w uchwale Nr IV/15/2010 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 grudnia 
2010 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 
2010 z powodu naruszenia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) 

Uzasadnienie 
Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia 
wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 10 stycznia 2011 roku. Na podstawie art. 11 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym. 
W wyniku tego postępowania stwierdzono, że Rada Gminy w załączniku nr 1 do badanej 
uchwały ustaliła wykaz wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. 
W powyższym wykazie ujęte zostało zadanie pn. „Remont budynku oraz odwodnienie budynku 
Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym”. W załączniku nr 2 do uchwały Rada Gminy ustaliła 
plan finansowy wydatków ujętych w w/w wykazie wydatków, określając realizację 
wymienionego zadania w dziale 801 –„Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80101 „Szkoły 
podstawowe” w § 4300 „Zakup usług pozostałych”, co jest niezgodne z klasyfikacją wydatków 
wynikająca z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). Zgodnie z w/w rozporządzeniem 
w załączniku Nr 4 „Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków” wydatki na remonty 
klasyfikuje się w § 427 „Zakup usług remontowych” z odpowiednią czwartą cyfrą, do których 
m.in. zalicza się usługi budowlano-montażowe, w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń 
i budynków. W związku z powyższym zadanie polegające na remoncie budynku Szkoły 
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Podstawowej powinno zostać zaklasyfikowane do wydatków w § 4270 „Zakup usług 
remontowych”. 
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 


