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UCHWAŁA NR 31/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr III/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym: 
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby 
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, 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 III/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian 
w budżecie gminy Fałków na 2010 rok polegające na naruszeniu art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.). 

Uzasadnienie 
Uchwała Nr III/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 
2010 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 27 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 w wyniku dokonywanych zmian w budżecie Rada 
Gminy zwiększyła wydatki w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie” o 220,35 zł i zmniejszyła wydatki we wskazanym dziale i rozdziale 
klasyfikacji budżetowej o kwotę 230,35 zł. Tak dokonane zmiany w budżecie spowodowały, że 
planowane w wyżej wymienionej klasyfikacji budżetowej dochody budżetu z tytułu dotacji celowej 
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 „Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” stanowią kwotę 19.964,00 zł natomiast planowane 
wydatki ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej w powyższej klasyfikacji stanowią kwotę mniejszą tj. w wysokości 
19.954,00 zł. 
Uchwalenie wydatków budżetu w wysokości niezgodnej z kwotą dotacji przyznaną na określone 
wydatki narusza zasadę wyrażoną w art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą 
dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym 
z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem. 
W wyniku dokonanych przez Gminę przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w w/w dziale 
i rozdziale klasyfikacji budżetowej dotacja przyznana na zadania zlecone została zaplanowana na 
wydatki w wysokości 10,00 zł niezgodnie z przeznaczeniem. 
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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 


