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UCHWAŁA NR 34/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 2 marca 2011 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie: 

Przewodniczący: Henryk Rzepa 

Członkowie: Stanisław Banasik – (sprawozdawca), Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, 
Iwona Kudła, Joanna Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas. 

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577) oraz art. 91 
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm) w wyniku badania uchwały Nr III/38/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 
stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację 
zadań z zakresu kultury fizycznej. 

postanawia 

stwierdzić nieważność badanej uchwały z powodu naruszenia art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 

Uzasadnienie 

W dniu 2 lutego 2011 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 
wymieniona wyżej uchwała Nr III/38/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju i została objęta 
postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października      
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Pismem z dnia 31 stycznia 2011 roku znak 
ORPKZ V -0052/III/3/2011 do uregulowań tej uchwały zastrzeżenia wniósł Burmistrz Miasta 
i Gminy informując, że uchwała została podjęta bez jego akceptacji w kwocie wyższej niż 
w przedstawionym przez niego projekcie. Kolegium badając niniejszą uchwałę i stwierdziło, co 
następuje: 
Uchwała Nr III/38/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Buskiemu na realizację zadań stwierdza ,że z budżetu Gminy Busko- Zdrój udzielona 
zostanie pomoc finansowa Powiatowi buskiemu na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej 
(§ 1) w formie dotacji celowej w kwocie 9.000 złotych.(§ 2) 
Natomiast z projektu uchwały budżetowej wynika, że zaplanowana została dotacja celowa na 
rzecz Powiatu Buskiego w dziale „926” rozdział 92605 paragraf 2710 w kwocie 8.000 zł. 
z przeznaczeniem na dofinansowanie do prowadzenia sekcji sportowych dla uczniów szkół. 
Odnosząc się do powyższego stanu faktycznego wskazać należy niezgodność pomiędzy 
postanowieniami badanej uchwały w stosunku do projektu budżetu w zakresie kwoty planowanej 
dotacji , gdyż różnica w tym przypadku wynosi 1.000 zł. 
Artykuł 220 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego może być udzielona innej jednostce samorządu terytorialnego pomoc finansowa 
w formie dotacji lub pomoc rzeczowa. 
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W dniu podjęcia badanej uchwały podstawą gospodarki finansowej Gminy stanowił zgodnie 
z art. 240 ust. 1 ustawy o finansach publicznych projekt budżetu ponieważ uchwała budżetowa 
nie była jeszcze podjęta. 
W tej sytuacji na dzień podjęcia badanej uchwały postanowienia Rady Miasta o przyznaniu 
dotacji powinny odpowiadać kwotom zaplanowanym w projekcie. Projekt ten bowiem stanowił 
podstawę gospodarki finansowej do czasu uchwalenia budżetu i postanowienia sprzeczne z tym 
projektem prowadzą do naruszenia art. 240 ust. 1. 
Z uwagi na dokonane ustalenia postanowiono jak w sentencji. 

Pouczenie 
Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje 
skarga za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach w terminie 30 dni od dnia doręczenia. 
 

Przewodniczący Kolegium 


