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Uchwała Nr  82/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

                                                          z dnia 14 grudnia 2011 r. 

 

w sprawie stwierdzenia  nieważności w części  Zarządzenia Nr WG-PLF.0051.94.11 Wójta 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2011 rok  

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  w składzie : 

Przewodniczący :  Henryk Rzepa  – Prezes Izby  

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, 

Joanna Marczewska (sprawozdawca), Ewa Midura, Zbigniew Rękas  

 

na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w wyniku badania Zarządzenia Nr 

WG-PLF.0051.94.11 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 rok  

 

 

postanawia 

stwierdzić nieważność w części Zarządzenia Nr WG-PLF.0051.94.11 Wójta Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2011 rok tj. załącznika Nr 1 oraz zmian dotyczących planu wydatków 

Gminy w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziałach: 85216 „Zasiłki stałe”, 85295 

„Pozostała działalność” oraz zmian dokonanych w dziale –„854 –„Edukacyjna opieka 

wychowawcza” z powodu naruszenia art. 257 pkt 1 i art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  

 

Uzasadnienie  

Zarządzenie Nr WG-PLF.0051.94.11 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 8 listopada 2011 

roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 rok wpłynęło do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 15 listopada 2011 roku i 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.) zostało objęte postępowaniem 

nadzorczym. 

W wyniku badania przedmiotowego zarządzenia  Kolegium Izby stwierdziło, co następuje : 

W badanym zarządzeniu Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3  

ustawy  o  finansach  publicznych  oraz  decyzji  Wojewody  Świętokrzyskiego Nr 

FN.I.3111.5.284.2011 z dnia 31 października 2011 dokonał zwiększenia planowanych 
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dochodów budżetu o kwotę 7.388 zł w dziale 852 –„Pomoc społeczna” z tytułu dotacji 

celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.  Po 

stronie wydatków (załącznik Nr 2) dokonano zwiększenia wydatków w dziale 852 –„Pomoc 

społeczna” na kwotę 4.388 zł i w dziale 854 –„Edukacyjna opieka wychowawcza” na kwotę 

3.000 zł. W dziale 852 -„Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, w 

którym Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

dokonano zwiększenia w planie wydatków na kwotę 2.288 zł, co oznacza, że kwota 

przyznanej dotacji nie zwiększyła wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej. W związku z powyższym kwota 5.100 zł została zaplanowana na zwiększenie 

planu wydatków w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w kwocie 2.100 zł i w dziale 854 – 

„Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w 

kwocie 3.000 zł, co narusza art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wskazany w 

podstawie prawnej badanego zarządzenia. Zgodnie z wymienionym przepisem ustawy o 

finansach publicznych w toku wykonywania budżetu wójt może dokonywać zmian w planie 

dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zmianą 

kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych j.s.t. 

oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. Dlatego też zmiany wydatków powinny 

odpowiadać zmianom planu dochodów tj. powinny być dokonane w tym samym dziale i 

rozdziale klasyfikacji budżetowej. W zakresie wymienionych działów klasyfikacji budżetowej 

dokonane zostały zmiany wydatków budżetowych pomiędzy działami klasyfikacji 

budżetowej.  Badane zarządzenie nie zawierało wyodrębnionych zmian dokonanych w 

dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej tj. zmian w załączniku do uchwały budżetowej sporządzanych na podstawie art. 237 

ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.                  

W związku z powyższym nieprawidłowym dokonaniem zmian w planie wydatków konieczne 

jest także stwierdzenie nieważności w zakresie dochodów z tytułu dotacji w kwocie 7.388 zł, 

gdyż pozostawienie zwiększenia planowanych dochodów powodowałoby niezachowanie 

równowagi budżetu. Kolegium uznało, iż nie można przyjąć, że podjęte przez Wójta Gminy 

Sitkówka-Nowiny zarządzenie w dniu 25 listopada 2011 roku w sprawie uchylenia 

Zarządzenia Nr WG-PLF.0051.94.11 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 8 listopada 2011 

roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 rok wyeliminowało 

wskazaną w postanowieniu nieprawidłowość.     

Biorąc  pod uwagę  powyższe Kolegium Orzekło jak w sentencji. 

 Pouczenie  

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje    

w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego      

w Kielcach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  

Przewodniczący Kolegium 


