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Uchwaia Nr 13 /1 16412010

Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 14lipca 2010 r.

Na podstawie art. 12 ust. I ustawy z dnia 7 paldzienrika 1992 r. o regionalnych izbach

obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwiqzku z art. 9l ust. 1 ustawy z dnia 8

marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

Wskazuje, Ze uchwala nr Lyll314l20l0 Rady Miejskiej w Okonku z dnia

16 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budzecie Miasta i Gminy okonek na 2010 rok zostala

podjpta z naruszeniem prawa.

Wyznacza Radzie termin do dnia 3 iierpnia 2010 roku do usunigcia nieprawidlowodci w spos6b

wskazany w uzasadnieniu do uchwaly pod rygorem skutk6w okreslonych w art. 12 ust. 2 ustawy z

dn\a 7 pu2dziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych.

Zawiadamia, Ze sprawa rozpatrzona zostanie w dniu 4 sierpnia 2010 r. o godz. 11.00 w siedzibie

Izby w Poznaniu, ul. Zielona 8, sala 207 .

. Uzasadnienie

Przedmiotowq uchwal4 dorgczon4 tutejszej Izbie w dniu 21 czerwca 2010 r. Rada Miejska w

Okonku, powoluj4c sig na przepisy ustawy o samorzqdzie gminnym oraz ustary z dnia27 sierpnia 2009

r. o finansach publicznych (Dz. U. nr l57,poz. 1240 ze zm.) dokonala zmian w bud2ecie na 2010 rok.

Analiza przedmiotowej uchwaty, zmieniaj4cej uchwalg bud2etowq wykazala, co nastgpuje:

Postanowieniem $ 1 pkt 13 zmieniony zostal plan wydatk6w w zwi4zku z wprowadzeniem ,,nowych
przedsigwzig6 z jednoczesnym wylqczeniem zadah do realizacji w zestawieniu wydatk6w z podzialem

kwot oraz oke5leniem przedsigwzig6 do realizacji dla poszczeg5lnych solectw na 20i0 rok zgodnie z

zalqcznikiem nr 6 (...)" do przedmiotowej uchwaty, kt6rym nadano nowe brzmienie zal4cznikowi nr i3

do uchwaly budzetowej.

W zalqczniku nr 13 dotycz4cym wydatk6w na realizacje przedsigwzigd dla poszczeg6lnych

solectw w ramach funduszu soleckiego w roku 2010 plan wydatk6w zmieniony zostal w nastQpuj4cy

spos6b:

- dla miejscowo3ci Lotyf kwota przyznanych Srodk6w (razem) nie ulegla zmianie, ale:

I ) zadanie ,,Zakup kosiarki samojezdnej spalinowej" (dz. 900 rozdz.90095 g 6060) zwigkszono kwotE

o 1.600 zl do kwoty 6.000 zi;

2) zadanie,,Zakup lawek parkowych na teren osiedla w miejscowo6ci Lotyh" (d2.900 rozdz. 90095 g

4210) zmniejszono kwotQ o 360 zl do kwoty 1.490 z1; w $ 4300 kwota 150 zl pozostala bez zmian;

3) zadanie nr 3 ,, Naprawa drogi gl6wnej dojazdowej do miejscowo{ci Kruszka" pozost alo bez zmian;
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4) zadanie,,Zakup pochwyu na boisko w miejscowo5ci Loiyd" (dz. 926 rozdz. 92601 S 4210)

zmniejszono kwotE o 1.240 zt do kwoty 6.760 zt; kwota w g 4300 pozostala bez zmian;
* dla miejscowoSci Pniewo kwota przyznanych drodk6w (razem) nie ulegla zmianie, ale:

na miejsce jednego zadania inwestycyjnego ,,Wylo2enie kostk4 betonowq pow. 93 m2 dojScia do

Swietlicy wiejskiej i biblioteki publicznej w miejscowo6ci Pniewo" (dz.900 rozdz.90095 g 6050)

wprowadzone zostaly cztery nowe zadania (wydatki bie24ce): 1 .Zakup sprzgtu przeznaczonego do

utrzymania czysto6ci", ,,2- Zakup uslug zwi4zanych z niwelacj4 terenu oraz zakup krzew6w i

drzewek, ,,3. zakup uslug zwiqzanych przetarciem drewna przeznaczonego na lawki i stoty, ,,4.
Wyr6wnanie drogi gminnej", z kt6rych trzy zostaly sklasyfikowane w dz. 900 rozdz. 90095 gg

4210,4300, ajedno w dz. 600 rozdz.60016 g 4300;
- dla miejscowoSci Ciosaniec kwota przyznanych 6rodk6w (razem) nie ulegla zmianie, ale:

l) zadanie ,,PowiEkszenie placu betonowego" (dz. 900 rozdz.90095 $ 4210) zwigkszono kwotg o

| .125 zl do kwory 3.625 zl:

2) zadanie ,,Zakup 8 komplet6w lawek" (dodano 4 komplety lawek, a wyke6lono stofu)

a. (dz. 900 rozdz.90095 g 4210) zmniejszono kwotQ o 720 zl do kwoty 5.380 zl;

3) zadanie'Zakup wykaszarek" wykedlono wyrazenie,,z wyposaZeniem', i kwotq zmniejszono o

| .452 zl do kwoty 4.648 zl.

4) zadanie inwestycyjne ,,Modemizacja tarasu przy swietlicy" zmieniono na nowe ,,Zagospodarowanie
terenu w parku oraz zakup blaszanego garaZu" i zwigkszono o kwotg 1 .147 zl (dz. 900 rozdz. 90095
g 4210 i  g 4300);

- dla miejscowoSci Podgaje kwota przyznanych Srodk6w (razem) nie ulegla zmianie, ale:

l) zadanie ,,Utworzenie placu zabaw" zmieniono na nowe,,Naprawa drogi nr 97" izmniejszono o

kwotg 500 zl do kwoty 1 L500 zl;

2) zadanie ,,Zakup kosy mechanicznej" zmieniono narwe na ,,Zakup samojezdnej kosiarki

spalinowej" zlviqkszono o 500 zl do kwoty 2.500 zl;

3) zadanie,, Naprawa drogi nr 206" pozostalo bez zmian.

Z poryzszego wynika, 2e wysoko66 funduszu soleckiego na 2010 rok nie ulegla zmianie.

JednakZe zmniejszyla siq wartod6 planowanych zadari inwestycyjnych o kwotg 16.331 zt. Natomiast

zwigkszyla sig warto6d wydatk6w bieZqcych na zadania mviqzane z zakupem material6w i usfug o

kwotE 16.331 zl do kwoty 195.109 z+.

W uzasadnieniu do przedmiotowej uchwafu zostalo podane, i2 w ramach przyznanych Srodk6w

Funduszu Soleckiego dla ww. solectw dokonano zmian planowanych do realizacji zadafi na podstawie

zloZonych wniosk6w w wyniku podjetych uchwal zebrari wiejskich tych solectw w dniach odpowiednio

20.05.2010r. ,  19.05.2010r. ,  25.05.2010r. ,  31.05.2010r.

Kolegium lzby wskazuje, Ze stosownie do przepis6w ust awy z dnia20lutego 2009r. o funduszu

soleckim (Dz. u. nr 52, poz. 420 ze zm.) rryb postqpowania w celu wyodrgbnienia w budZecie gminy

Srodk6w stanowi4cych fundusz solecki przedstawia siE nastgpujqco:



l ) do dnia 31 marca roku poprzedzaj1cego rok budZetowy rada gminy podejmuje uchwalg, kt6r4

rozstrzyga o wyodrpbnieniu b4d2 niewyodrgbnieniu w budzecie gminy funduszu soleckiego (art. 1).

W 2009r. rada gminy byla zobowi4zana podj46 stosown4 uchwalg do 30 czerwca (art. 6).

warunkiem przyznania w danym roku budZetowym 6rodk6w z funduszu jest zloZenie do w6jta

(burmistrza) przez solectwo wniosku (art.4 ust. 1).

wniosek uchwala zebranie wiejskie (art. 4 ust.2).

w terminie do 30 wrze3nia roku poprzedzaj4cego rok bud2etowy, kt6rego dotyczy wniosek, sohys

pnekazuje w6jtowi (burmistrzowi) wniosek celem uwzglqdnienia go w projekcie budZetu gminy

(art. 4 ust. 4).

Na rok 2010 Rada Miasta i Gminy Okonek wyrazila takq zgodq uchwal4 nr XLII/23512009 z

dnia 30 czerwca 2009r. Na jej podstawie w budZecie na 2010 rok zostafu zaplanowane wydatki na

realizacjp przedsigwziqd i wyodrgbnione w zalqcznlku nr 13, kt6re byly zgloszone we wnioskach

soiectw MiG Okonek z zachowaniem trybu wynikaj4cego z ww. ustawy.

Kolegium Izby stwierdza, ze wyzq opisana nieprawidlowo5i stanowi naruszenie

wymienionych przepis6w ustawy o funduszu soleckim, poniewarZ przepisy ustawy nie przewidujq

moZiiwoSci przedstawiania innych wniosk6w solectw w trakcie roku bud2etowego i dokonywania

zmian w budZecie w tym zakesie polegajqcych na ustalaniu nowych przedsipwzigd ani zr,viEkszania

wydatk6w na zaplanowane zadania (wykazane w zalqczniku do uchwaly budZetowej po zmianach).

W celu usunigcia wymienionych nieprawidlowo5ci Rada Miejska powinna dokonai zmian w

uchwale budZetowej skutkuj4cych ustaleniem planu wydatk6w na realizacjg przedsigwziq6

realizowanych w ramach funduszu soleckiego zgodnie z wnioskami zloaonymi do projektu budzetu na

2010r., a wiqc zgodnie ze stanem przed dokonaniem zmian przedmiotow4 uchwal4.
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