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AFCIOI'iALNA IZBA OBRACHUNKO\ru4
w POzNAlllU Ko'eoirm R

Uchwala Nr l4l 1302/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w poznaniu

z dnia 4 sierpnia 2010 roku

Na podstawie art. 12 ust. I ustawy z dnia 7 pu2dziemika 1992r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.lJ. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm) i art. 9l ust. I ustawy z dnia g marca 1990
roku o samorz4dzie gminnym (Dz. lJ. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) Kolegium Regionalnej
lzby Obrachunkowej w Poznaniu:

I. wskazuje, 2e uchwala Nr 427110 Rady Miejskiej w Klodawie z dnia 2g czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2010 rok zostala podjgta sprzecznie z art. zl4 usr I
i art. 215 ust. I ustawy z dnia 27 sierynia 2009 r. o finansach pubricznych
(Dz. U. Nr 157 , poz. 1240) oruz zasadq spdjnoSci budZetu.

ll. Wyznacza Radzie termin do dnia 23 sierpnia 2010 roku do usunigcia nieprawidlowo6ci
w spos6b wskazany w uzasadnieniu do uchwary pod rygorem skutk6w okreilonych
w art. 12 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

lll. zawiadamia, ze sprawa zostanie rozpatrzona w dniu 24 sierpnia 2010 roku o godz. 11.15
w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w poznaniu, ul. Zielona g, sala207.

Uzasadnienie

Przedmiotow4 uchwal4 dorgczon4 tutejszej Izbie w dniu 7 lipca 2010 roku Rada Miejska
w Klodawie, powolui4c sig na przepisy ustawy o samorz4dzie gminnym oraz ustawy o finansach
publicznych zmienila budZet Gminy na 2010 rok, w tlnn m.in. w zalqczniku Nr 2 do uchwaly
budzetowej obejmuiacym wydatki bud2etu zmniejszyla planowan4 dotacjp na udzielenie pomocy
finansowej w dz. 600 /Transport i r4cznoi rozdz. 60014 /Drogi publiczne powiatowe/
w $ 6300 /Dotacja celowa na pomoc finansowQ udzielan4 miqdzy jednostkami samorzqdu
terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadari inwestycyjnych i zakup6w inwestycyjnych/
o kwotq 480.000 zt. Zmniejszenie dotacji uigto w zal4czniku Nr 4 do uchwaly budzetowej
obejmui4cym wykaz wydatk6w mai4tkowych, kt6rego nowe brzmienie nadano w zarqczniku
Nr 2 do niniejszej uchwaty. z powy2szych zmian wynika, 2e dotacja na udzielenie pomocy
finansowej przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn. ,,drogi".
wprowadzai4c powyzsz4 zmianE w trelci zalqcznika Nr 2 i 4 do uchwaly budzetowej
nie dokonano zmian w wykazie dotacji dla jednostek sektora finans6w publicznych zamieszczonym
w zalqczniku Nr I 5 do uchwaty budZetowej.

Stosownie do przepisu art. 214 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach
publicznych w zalqczniku do uchwaly budZetowej zamieszcza siE zestawienie planowanych kwot



dotacji udzielanych z bud,etu jednostki .urorrj, rerlrorialnego. przepis art. 2r5 ust. l ustawy
z dnia 27 sierpnia 200g r. ustawy o finansach pubricznych stanowi, i2 zestawienie planowanych kwotdotacji udzielanych z budzetu jednostki samorz4du terltorialnego, sporzqdza sip w podziale
na dotacje drajednostek sektora finans6w publicznych i dotacje drajednostek spoza sektora finans6w
pu bl icznych.

zatem zestawienie dotacji udzieranych z budZetu gminy zamreszczone w zar4czniku Nr 15do uchwaty budzetowei, w kt6rym nie dokonano zmniejszenia dotacji na udzielenie pomocy
finansowej na dofinansowanie wydatk6w maj4tkowych o kwotg 4g0.000 zl, ustalone zostalosprzecznie z przepisem art. 214 ust l i art. 215 ust. l usrawy z dnia 27 sierpnia 200g r.o frnansach publicznych i zasad4 sp6jnoSci budZetu.

w zar4czniku Nr 7 do uchwary budZetowej obejmuiqcym przychody i rozchody budzetu,(kt6rego nowe brzmienie nadano w tresci zal4cznika Nr 5 do badanej uchwaty) zwigkszono rozchody
bud2etu pranowane w g ggl na udzielenie z bud2etu Gminy po2yczki o 430.000 ztdo kwoty 4g0 '000 zr' Nie dokonano jednak zmiany postanowienia g 1l uchwaly bud,etowej, kt6rystanowi' ze ,,Ustala siQ l4czn4 kwotg pozyczek udzieranych przez Burmistrza Krodawyw 2010 r' do 50.000 zr". Zatem uchwala bud2etowa po dokonan ych zmianach w zakresiepostanowienia $ l r i zal4cznika Nr 7 do uchwary bud,etowei (zar4cznikNr 5 do badanej uchwaty)narusza zasadg sp6jno6ci budZetu.

w celu usunigcia wymienionych sprzecznosci z prawemRada Miejska winna dokona6 zmianw uchwale budzetowej polegaj4cych na:
- zmniejszeniu dotacji zaplanowanych na

wydatk6w maj4tkowych w dz. 600 rozdz.
Nr 15 do uchwafy bud2etowej w czqsci
publicznych,

udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie
60014 $ 6800 o kwotg 480.000 zl w treSci zal4cznlka
dotycz4cej dotacji dla jednostek sektora finans6w

- uchyleniu postanowienia $ l1 uchwaly bud2etowej z uwagi na to, i2 na dzieftpodiEcia niniejszej
uchwary Koregium Izby posiada informacjg, i2 Rada Miejska kolejn4 uchwalq zmieniaiqc4
budzetNr43l/10 z dnia23lipca 2010 r. zmniejszyrado zera planowane rozchody na udzielenie
z budletu po?yczki .

Kolegium Izby zauwa2a r6wnie2, Ze w badanej uchwale dokonano zmiany lednegoprzedsipwzigcia zaplanowanego w ramach funduszu soleckiego. wykonui4c funkcig informacyjn4
Kolegium wskazuje, i2 dokonanie zmian przedsipwziQ. w terminach innych niz przewidziane
w ustawie z dnia 20 lutego 200g r. o funduszu soleckim (Dz. u. Nr 52, poz. 420 ze zm.) mozespowodowai utrate przez te wydatki charakteru funduszu soreckiego i uprawnieri do ich czpsciowego
zwrotu z bud2etu paristwa.
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