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UCHWAŁA Nr 98/2014
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr XXXVIII/180/14 Rady Gminy
Moskorzew z dnia 2 września 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym:
Przewodniczący: Zbigniew Rękas – Z-ca Prezesa Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska–Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna
Marczewska - sprawozdawca, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki
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 z późn. zm.) 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 Moskorzew doprowadziła do zgodności z prawem uchwałę Nr XXXVIII/180/14
Rady Gminy Moskorzew z dnia 2 września 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok
poprzez usunięcie nieprawidłowości wskazanych w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach Nr 94/2014 z dnia 8 października 2014 roku i umorzyć wszczęte postępowanie.
Uzasadnienie
W dniu 8 października 2014 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wszczęło
postępowanie nadzorcze w sprawie uznania uchwały Nr XXXVIII/180/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia
2 września 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok za nieważną.
Nieprawidłowości występujące w/w uchwale polegały na błędnym wprowadzeniu dochodów i wydatków
z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Modernizacja budynku OSP w Moskorzewie” w ramach
programu „Odnowa wsi Świętokrzyskiej na 2014 r.” z powodu naruszenia art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku
z art. 235 i art. 236 ust. 4 pkt 1 i art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na błędnym zaklasyfikowaniu dotacji
dla OSP Mękarzów w kwocie 5.000 zł na realizację projektu do § 2580 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” niezgodnie z rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).
Uchwałą Nr 94/2014 z dnia 8 października 2014 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach na podstawie art. 12 ust 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wskazało powyższe
nieprawidłowości a także sposób i termin ich usunięcia.
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W dniu 22 października 2014 r. Rada Gminy Moskorzew podjęła uchwałę Nr XXXX/190/14 w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2014 rok, w której uwzględniła postanowienia Kolegium Izby zawarte
w uchwale Nr 94/2014 dotyczące sposobu i terminu usunięcia wskazanych nieprawidłowości.
Z uwagi na fakt usunięcia nieprawidłowości wskazanej przez Kolegium postępowanie należało umorzyć.
Kolegium wskazuje jednak, że w załącznikach do badanej uchwały o numerze XXXX/190/14 z dnia
22 października 2014 r. wynikającym z treści uchwały tj. w załączniku Nr 1 dotyczącym planu dochodów
i w załączniku Nr 2 dotyczącym wydatków budżetu niezgodnie określono numer uchwały.

Przewodniczący Kolegium
Zastępca Prezesa Izby
Zbigniew Rękas

