
Uchwała Nr 2/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 30 stycznia 2019 roku

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodniczący: Zbigniew Rękas – Z-ca Prezesa Izby (sprawozdawca)

Członkowie: Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, Ewa Midura, Ireneusz 
Piasecki.

na podstawie art. 91 ust 5 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 
poz. 994) w związku z art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 )

postanawia

wskazać naruszenie prawa w Zarządzeniu Nr 548/18 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 
27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok polegające na 
niezgodnej z art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zmianie w Dziale 926 Kultura fizyczna planu dochodów w związku 
z otrzymaną dotacją bez jednoczesnej  zmiany planu wydatków.

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

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa Nr 548/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian 
w budżecie miasta i gminy na 2018 rok wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 
w dniu 2 stycznia 2019 r. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn.zm) i zostało objęte 
postępowaniem nadzorczym.

W wyniku tego postępowania stwierdzono, że w Załączniku Nr 1 do w/w Zarządzenia  „Zmiany 
w planie dochodów budżetowych na 2018 rok” w Dziale 926 Kultura fizyczna dokonano 
przeniesienia kwoty 49 300 zł z rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” z § 6330  
„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)” do rozdziału 92695 „Pozostała 
działalność”. Jednocześnie kwotę tą zaklasyfikowano jako § 6260  „Dotacje otrzymane 
z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”.  

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do w/w Zarządzenia „Zmiany w planie wydatków budżetowych na 
2018 rok” dokonano również zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach  w działach 
710, 750, 754, 900. 

Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd (w 
tym przypadku Burmistrz) może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków 
związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów 
innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

Przedstawiona wyżej analiza dokonanych zmian prowadzi do wniosku, że w związku ze zmianą 
dochodów nie dokonano stosownej zmiany wydatków co narusza w/w przepis.
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Z uwagi na okoliczność, że badane zarządzenie dotyczy roku budżetowego 2018, 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
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