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UCHWAŁA Nr 131/2013
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Dwikozach
Nr XXXIX/179/13 z dnia 30 września 2013 roku dotyczącej wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2013 rok.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła
(sprawozdawca), Joanna Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas
na podstawie art. 11 ust.1 pkt 2 w związku z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) i art. 91 ust 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) w związku
z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
postanawia
uznać, że Rada Gminy w Dwikozach doprowadziła do zgodności z prawem uchwałę Nr XXXIX/179/13
z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, poprzez usunięcie
nieprawidłowości wskazanych w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Nr
126/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku i umorzyć postępowanie.
Uzasadnienie
W dniu 8 listopada 2013 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wszczęło
postępowanie nadzorcze w sprawie uznania uchwały Nr XXXIX/179/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia
30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok za nieważną.
Nieprawidłowość występująca w/w uchwale polegała na określeniu w załączniku nr 6 „Dotacje celowe”
wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdz. 92120 „Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami” dla Parafii Rzymsko-Katolickiej M. B. Bolesnej w Górach Wysokich na
utwardzenie chodnika na cmentarzu Parafii Rzymsko-Katolickiej M. B. Bolesnej w Górach Wysokich na
kwotę 10.000,00 zł, co narusza art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162 poz. 1568 z późn. zm.). Rada Gminy w Dwikozach określając w/w dotacje w budżecie gminy
nie podjęła odrębnej uchwały wskazując beneficjenta tej dotacji, jej kwotę oraz cel wskazany w art. 77 w/w
ustawy, czym naruszyła przepisy wynikające z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
Uchwałą Nr 126/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wskazało powyższą
nieprawidłowość a także sposób i termin jej usunięcia.
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W dniu 28 listopada 2013 roku Rada Gminy w Dwikozach podjęła uchwałę Nr XLI/187/13 w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2013 r. oraz Uchwałę Nr XLI/185/13 w sprawie udzielenia dotacji na
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w których uwzględniła
postanowienia Kolegium Izby zawarte w uchwale Nr 126/2013 dotyczące sposobu i terminu usunięcia
wskazanej nieprawidłowości.
Z uwagi na fakt usunięcia nieprawidłowości wskazanej przez Kolegium postępowanie należało umorzyć.

Przewodniczący Kolegium
Henryk Rzepa

