
Uchwała Nr 9/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 15 marca 2017 roku

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodniczący: Zbigniew Rękas – Z-ca Prezesa Izby

Członkowie:  Stanisław Banasik -/sprawozdawca/, Wojciech Czerw, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki.

na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 561) art.91 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r poz. 446 z poźn. zm.) w związku z art. 158 § 
2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. 
z 2016 r.  poz. 23 ze zm)

p o s t a n a w i a

wskazać naruszenie prawa w Zarządzeniu Nr 76/2016 r. Wójta  Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 
2016 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Radoszyce  z powodu naruszenia art. 257 pkt 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie : zmian 
w budżecie  gminy Radoszyce na rok 2016 wpłynęło w dniu 22 lutego 2017 roku  do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej  w Kielcach i na podstawie  art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia  7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych  zostało objęte postępowaniem nadzorczym.

W tym zarządzeniu Wójt Gminy wprowadził do budżetu gminy w dziale 758 rozdział 
75801 paragraf  2920 subwencję ogólną z budżetu państwa   w wysokości 19.085,00 zł.

Wyszczególniona kwota została także zadysponowana po stronie wydatków w dziale 801 rozdział 
80150 paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Stanowi to naruszenie art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którym w toku 
wykonywania budżetu Wójt może dokonywać zmian  jedynie dochodów wynikających ze zmian 
kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej.

Wobec tego  rozdysponowanie po stronie wydatków  otrzymanej subwencji narusza przytoczony 
przepis ustawy o finansach publicznych.

Jednocześnie zwraca się uwagę, że zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie 
gminnym Wójt jest obowiązany do przedłożenia w ciągu 7 dni  od daty podjęcia zarządzenie do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach . Natomiast z przytoczonej w niniejszym dacie 
wpływu do rio zarządzenia wynika że termin ten przekracza znacznie czas wynikający 
z obowiązującej ustawy.
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W związku z tym, że badane Zarządzenie Nr 76/2016  dotyczy roku 2016, który już się zakończył 
i budżet wygasł, Kolegium ogranicza się jedynie do wskazania, że podjęcie tego zarządzenia 
nastąpiło z naruszeniem prawa i na podstawie odesłania zawartego w art. 91 ust. 5 ustawy 
o samorządzie gminnym odpowiednio do art., 158 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego 
orzeka jak w sentencji.

  

 

Przewodniczący Kolegium
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