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UCHWAŁA NR 5/2012
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 4 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 r. 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 (sprawozdawca), Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona 
Kudła, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas 

postanawia 

wskazać naruszenie prawa w uchwale Nr VIII/53/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Imielno na 2011 polegające na niezgodności dochodów bieżących w kwocie 
12.763.824,85 zł powiększonych o wolne środki w kwocie 167.069,79 zł i wydatków bieżących w kwocie 
13.266.762,64 zł co stanowi naruszenie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), 

Uzasadnienie
Uchwała Rady Gminy w Imielnie Nr VIII/53/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian 
w budżecie na 2011 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, w dniu 8 grudnia 2011 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 2 przedmiotowej uchwały Rada Gminy 
w Imielnie dokonała zmniejszenia planu wydatków w dziale 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała 
działalność, § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 51.760,-zł oraz w dziale 801 
Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych o kwotę 500.000,-zł i dokonała zwiększenia wydatków bieżących w różnych podziałkach 
klasyfikacji budżetowej. 

Powyższa zmiana narusza uregulowania zawarte w art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych, gdyż 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane 
wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat 
ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.. 

Jednakże 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. 

W związku z powyższym Kolegium RIO w Kielcach orzekło jak w sentencji. 

 
Przewodniczący Kolegium 


