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UCHWAŁA NR 11/2012
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 25 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 91 ust 5 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie : 

Przewodniczący : Henryk Rzepa – Prezes Izby 

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła,  Ewa Midura 
(sprawozdawca), Zbigniew Rękas 

postanawia 

wskazać w uchwale Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XVIII/145/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011: 

- brak równowagi pomiędzy dochodami i przychodami oraz wydatkami i rozchodami budżetu Gminy 
Pińczów na 2011 rok, co narusza art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych     
( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 

- określenie w § 1 pkt 9 w/w uchwały wysokości deficytu i kwot przychodów stanowiących źródła jego 
sfinansowania z naruszeniem art. 212 ust. 1 pkt 3 w związku z art.89 ust. 1 pkt. 2 i art. 217 ust. 1 w/w 
ustawy o finansach publicznych. 

Uzasadnienie
Uchwała Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XVIII/145/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian 
w budżecie Gminy na rok 2011 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 
4 stycznia 2012 r. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych została objęta postępowaniem nadzorczym. 

W wyniku tego postępowania stwierdzono, że w § 1 pkt 1 i 2 przedmiotowej uchwały Rada Miejska 
w Pińczowie dokonała zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 2.013.066 zł oraz zwiększenia 
wydatków budżetowych o kwotę 415.881 zł. W wyniku dokonania powyższej zmiany dochodów 
i wydatków budżetowych budżet Gminy Pińczów na 2011 rok przedstawiał się następująco: 

Planowane dochody – 62.159.997 zł 

Planowane wydatki budżetowe - 66.537.152 zł 

Planowane przychody - 9.558.923 zł 

Planowane rozchody -3.584.583 zł 

Z powyższych danych wynika, że planowane w budżecie Gminy Pińczów na 2011 rok dochody 
i przychody budżetowe są o 1.597.185 zł wyższe od planowanych wydatków i rozchodów. Skutkuje to 
brakiem równowagi budżetu na 2011 rok wyrażającej się w tym, że  brak jest określenia przez Radę 
Miejską w Pińczowie przeznaczenia dochodów w kwocie  1.597.185 zł. 

Powyższa zmiana budżetu polegająca na zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 2.013.066 
zł oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 415.881 zł. spowodowała również zmniejszenie 
o 1.597.185 zł wysokości planowanego na 2011 rok deficytu budżetu, który po zmianach wynosi 
4.377.155 zł a nie jak określono w § 1 pkt 9 - 5.934.454 zł. Wobec powyższego do kwoty 4.377.155 zł 
powinny być wskazane przychody stanowiące źródła sfinansowania deficytu. Ponadto deficyt budżetu 
Gminy Pińczów na 2011 r. w prawidłowej wysokości 4.377.155 zł nie uzasadnia planowania 
w załączniku nr 3 – limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 
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roku kredytów i pożyczek w wysokości 5.685.212 zł stanowiących źródło współfinansowania 
określonych w tym załączniku wydatków majątkowych. 

Z uwagi na okoliczność że badana uchwała dotyczy roku budżetowego 2011, 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 


