
Uchwała Nr 29/2015
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie wskazania naruszenia prawa w zarządzeniu Nr 41/2014 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 
30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodniczący: Zbigniew Rękas – Zastępca Prezesa Izby

Członkowie: Stanisław Banasik, Monika Dębowska-Sołtyk,  Iwona Kudła, Joanna Marczewska 
(sprawozdawca), Ewa Midura, Ireneusz Piasecki,

Na  podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a

wskazać  naruszenie prawa w zarządzeniu Nr 41/2014 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 
2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. polegające na zwiększeniu wydatków na 
dotacje celowe dla OSP Mękarzów w wysokości 13.000,00 zł, co stanowi naruszenie kompetencji 
organu stanowiącego do uchwalania budżetu gminy, tj. art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

U z a s a d n i e n i e

Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian 
w budżecie gminy na rok 2014 wpłynęło w dniu 19 stycznia 2015 roku do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012r, poz.1113 z późn. zm.) zostało 
objęte postępowaniem nadzorczym.

W w/w zarządzeniu Wójt Gminy dokonał zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu 
na 2014 rok oraz w załącznikach do budżetu.

W wydatkach budżetu, załącznik Nr 2 do badanego zarządzenia, Wójt Gminy dokonał zwiększenia 
wydatków w dziale 754 –„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 
75412 „Ochotnicze straże pożarne” w § 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” o kwotę 13.000,00 zł. Dotacja 
zamieszczona w załączniku Nr 4 do badanego zarządzenia pn. „Dotacje celowe w 2014 roku” po 
dokonanym zwiększeniu wynosi 18.000,00 zł. Dotacja celowa dla OSP Mękarzów w wysokości 
5.000,00 zł przekazywana była na działalność statutową – realizację projektu. Po dokonanym 
zwiększeniu, ostateczna kwota dotacji dla OSP Mękarzów stanowiła w 2014 roku 18.000,00 zł.

Należy wskazać, że zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.  Dotacja celowa dla OSP Mękarzów na 
działalność statutową - realizację projektu została określona w budżecie i w załączniku do uchwały 
budżetowej przez Radę Gminy w wysokości 5.000,00 zł w październiku 2014 roku. Ponieważ jest to 
dotacja na wskazany cel, na realizację projektu, udzielana na zadanie zlecane do realizacji 
stowarzyszeniom (§ 2820) organ wykonawczy nie może dokonać zwiększenia kwoty dotacji 
przewidzianej w budżecie na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu. Organ stanowiący 
określił wydatki w formie dotacji na zadanie zlecone stowarzyszeniu w wysokości 5.000,00 zł i ten 
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organ posiadający kompetencje do uchwalania budżetu – art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie 
gminnym, do którego właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, 
o ile ustawy nie stanowią inaczej – art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, posiada 
kompetencje do zwiększenia kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zleconego zadania.

W związku z tym, że badane zarządzenie dotyczy roku 2014, który już się zakończył i budżet wygasł 
Kolegium ogranicza się jedynie do wskazania, że podjęto go 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
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