KOLEGIUM
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w Białymstoku
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA
w dniu 1 sierpnia 2013 r.
Przewodniczył: Stanisław Srocki
Protokolant: Agnieszka Bielawska
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Kolegium RIO w Białymstoku:
Przewodniczący: Stanisław Srocki
Członkowie: Katarzyna Gawrońska, Danuta Kubylis, Anna Ostrowska, Aleksander
Piszczatowski, Joanna Salachna, Marcin Tyniewicki, Maria Wasilewska - zgodnie
z załączoną listą obecności.
Przewodniczący Stanisław Srocki otworzył posiedzenie i przedstawił proponowany
porządek obrad, Kolegium przyjęło zgodnie z wnioskiem następujący porządek:
I Opiniowanie i podjęcie rozstrzygnięć nadzorczych odnośnie uchwał i Zarządzeń organów
j.s.t.
II Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji konkursowej powołanej do wyłonienia
kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
III Inne sprawy bieżące
I.
Stanisław Srocki zarządził omówienie projektów rozstrzygnięć nadzorczych
proponowanych przez poszczególnych Członków Kolegium. W pierwszej kolejności
poprosił o omówienie uchwał i zarządzeń gdzie proponuje się stwierdzić istotne bądź
nieistotne naruszenie prawa:
Członek sprawozdawca – Danuta Kubylis

Uchwała nr 172/XXVI/13 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2013 - 2016–
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3357/13 – postanowiono - uznać, iż powyższa uchwała została
podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie braku spełnienia w latach 2014 - 2015
relacji określonej art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Zachowanie ustawowej relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych
od 2014 roku staje się obligatoryjne na mocy art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1241 ze zm.).
Z przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości na lata 2013-2016
wynika, że powyższe, ustawowe wymogi nie będą spełnione w latach 2014 - 2015. Sytuacja
ta jest efektem zaciągania zobowiązań w latach wcześniejszych, w wyniku czego wartość
wskaźnika nie jest spełniona w kolejnych latach, jednak z danych przedstawiających budżet
2013 roku i budżety lat przyszłych wynika, że Powiat nie przewiduje korzystać
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z dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania budżetu w formie kredytów czy pożyczek,
planuje budżety nadwyżkowe i będzie w stanie spłacić zobowiązania środkami własnymi.
Kolegium RIO postanowiło uznać, iż powyższa uchwała w sposób istotny narusza
prawo poprzez niespełnienie w latach 2014-2015 relacji określonej art. 243 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Jednakże stwierdzenie nieważności WPF w zakresie 2014 i 2015 roku wiązałoby się
z koniecznością ponoszenia przez powiat dodatkowych wydatków związanych
z wydłużeniem okresu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, dlatego też
Kolegium postanowiło nie stwierdzać nieważności uchwały w przedmiotowym zakresie.
Ponadto wskazano na uchybienia formalne polegające na tym, iż w wierszu ,,2013”:
- w kolumnie 1.1.3 wykazano błędną kwotę 1.713.500 zł, zaś z planu dochodów po zmianach
wynika, iż powinna być kwota 1.713.643 zł;
- w kolumnie 11.2 wykazano błędną kwotę 4.204.200 zł, zaś z planu wydatków po zmianach
wynika, iż powinna być kwota 4.204.500 zł;
- w kolumnie 12.3 należało wykazać kwoty z paragrafów z czwartą cyfrą ,,7” i ,,9”,
z planu wydatków po zmianach wynika, iż jest to kwota 6.163.949 zł, a wykazano kwotę
6.183.949 zł.
Uchwała nr XXXVII/197/13 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie
zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2013 – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr
3358/13 – wskazano na uchybienie formalne polegające na wykazaniu w załączniku nr 1
„Zadania inwestycyjne w 2013 r.” niewłaściwego rozdziału w zadaniu pod nazwą „Zakup
maszyny zmywająco-czyszczącej na potrzeby Zespołu Szkół w Niećkowie” (jest rozdział
80195, a zgodnie z planem wydatków winien być rozdział 80130).
Uchwały: Rady Gminy Płaska z dnia 28 czerwca 2013 r.:
- nr XXIII/153/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
- nr XXIII/154/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
UCHWAŁY KOLEGIUM Nr 3374/13 i 3375/13 – postanowiono:
- uznać, iż powyższe uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem prawa:
1) w uchwale nr XXIII/153/13 w zakresie:
- zapisu w § 4 „lub stale nie zamieszkują mieszkańcy (mieszkańcy sezonowi)”, który stanowi
naruszenie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz § 25 ust. 1 w związku z § 143
załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
„Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.);
- § 5 uchwały, którego zapisy stanowią naruszenie § 25 ust. 1 w związku z § 143 załącznika
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.);
- § 6 uchwały, który zawiera powtórzony zapis określony w art. 6o ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.),
co jest niezgodne z § 137 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20
czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.)
- i w związku z tym stwierdzić nieważność we wskazanych częściach
2) w uchwale nr XXIII/154/13 w zakresie:
- wiersza 32 (w części I wzoru deklaracji), w którym nie dookreślono o jakie nieruchomości
chodzi, co stanowi naruszenie § 25 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia
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Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”
(Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.);
- wiersza 33 (w części J wzoru deklaracji), w którym wskazano właścicieli nieruchomości, na
których stale nie zamieszkują mieszkańcy, co narusza art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.)
oraz § 25 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908
ze zm.);
- części K wzoru deklaracji zawierającego bezpodstawny zapis dotyczący wyrażenia przez
składającego deklarację zgody na przetwarzanie danych osobowych „w celu przeprowadzenia
postępowania administracyjnego”, który jest sprzeczny art. 6n ust. 1 ustawy, a także art. 23
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.);
- i w związku z tym stwierdzić nieważność we wskazanych częściach.
W dniu 17 lipca 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w
Suwałkach wpłynęły przedmiotowe uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku pismem z dnia 25 lipca 2013 r. znak:
RIO.II-0004-97/13, poinformowała Radę Gminy Płaska o tym, iż w dniu 1 sierpnia 2013 r.
odbędzie się posiedzenie Kolegium RIO, którego przedmiotem będzie badanie
przedmiotowych uchwał.
Na posiedzenie Kolegium RIO w dniu 1 sierpnia 2013 r. stawił się Wójt Gminy Płaska
- Pan Wiesław Gołaszewski.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku po wnikliwej analizie
przedmiotowych uchwał, obowiązującego stanu prawnego oraz wyjaśnień Wójta Gminy
Płaska, zważyło co następuje.
1) W uchwale Nr XXIII/153/13 w § 4 zawarto zapis „Ilość osób zamieszkujących
daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy lub stale nie zamieszkują mieszkańcy (mieszkańcy
sezonowi)”. Brak dookreślenia o jakich mieszkańców chodzi stanowi naruszenie art. 6c
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2012 r., poz. 391 ze zm.) – dalej jako uucpg oraz § 25 ust. 1 w związku z § 143 załącznika
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.), zgodnie z którym „ przepis prawa
materialnego powinien możliwie bezpośrednio i wyraźnie wskazywać kto, w jakich
okolicznościach i jak powinien się zachować.” Zapis w § 4 „lub stale nie zamieszkują
mieszkańcy” jest nieprecyzyjny i może prowadzić do modyfikowania ustawowo określonych
zasad ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na gruncie art. 6c
wskazanej ustawy rozróżniono tylko właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy (art. 6c ust. 1) oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 2). W drugim przypadku warunkiem
ponoszenia na rzecz gminy opłaty jest włączenie tych nieruchomości do zorganizowanego
przez gminę systemu odbierania odpadów komunalnych. Rada Gminy nie postanowiła (na
mocy art. 6c ust. 2 uucpg) o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Brak jest więc
podstaw prawnych do włączania tych nieruchomości do nieruchomości objętych opłatą za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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W § 5 zawarto zapis „w przypadku nieruchomości, która w części stanowi
nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców, a w części nieruchomość nie zamieszkałą
przez mieszkańców, opłata będzie ustalona na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości”.
Powyższe może wskazywać na to, iż opłatą zostali objęci właściciele nieruchomości
o charakterze mieszanym (w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych). Zgodnie z
art. 6j ust. 4-5 uucpg w przypadku nieruchomości w części zamieszkałej i w części
niezamieszkałej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat
obliczoną odrębnie dla części zamieszkanej i części niezamieszkanej, przy czym rada gminy
może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, w której ustali jeden sposób
obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie takiej
nieruchomości. Biorąc pod uwagę, iż Rada Gminy Płaska nie postanowiła (na mocy art. 6c
ust. 2 uucpg) o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, i w związku z tym nie ustaliła
objętości pojemników dla tych nieruchomości i stawek opłat za te pojemniki, nie jest
wiadome o jakich nieruchomościach mowa w § 5 uchwały. Zapisy § 5 są niejasne i mogą
budzić trudności interpretacyjne przy ich stosowaniu. Powyższe stanowi naruszenie § 25
w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.).
Ponadto § 6 uchwały zawiera powtórzenie zapisów art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Powyższe stanowi naruszenie § 137 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.
Nr 100, poz. 908 ze zm.), który stanowi, iż „w uchwale i zarządzeniu nie powtarza się
przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń”. W § 6
zamieszczono również sformułowanie „nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy”, który również – tak jak w § 4 uchwały – jest niezgodny z art. 6c ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 391 ze zm.) oraz § 25 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.
Nr 100, poz. 908 ze zm.).
2) W uchwale nr XXIII/154/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wierszu 32 (w części I wzoru deklaracji) zawarto
sformułowanie „wysokość opłaty od właściciela nieruchomości, na której częściowo
zamieszkują mieszkańcy, a częściowo nie zamieszkują mieszkańcy” oraz w wierszu 33
(w części J wzoru deklaracji) zawarto zapis „wysokość opłaty od właściciela nieruchomości,
na której stale nie zamieszkują mieszkańcy”. W związku z tym, iż Kolegium uznało podobne
zapisy za niezgodne z prawem i stwierdziło ich nieważność w uchwale nr XXIII/153/13 Rady
Gminy Płaska z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, analogiczne
zapisy w uchwale nr XXIII/154/13 również zostały uznane za niezgodne z prawem
i Kolegium działając na tej samej podstawie prawnej (art. 6c uucpg oraz § 25 ust. 1
w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.)
stwierdziło ich nieważność.
W części K wzoru deklaracji wprowadzono zapis: „Zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Płaska danych dotyczących mojej
osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego”. Pozostaje to w
sprzeczności z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), zgodnie z którym
przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania
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uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy jest
niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
Zatem wprowadzanie we wzorze deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oświadczenia o przytoczonej treści jest bezprzedmiotowe i wykracza poza
delegację do ustalenia wzoru deklaracji zawartą w art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Obecny na posiedzeniu Kolegium Wójt Gminy Płaska wyjaśnił, że przyczyną
powstałych nieprawidłowości było założenie, iż opłatę za odbieranie odpadów komunalnych
będą ponosić tylko właściciele nieruchomości zamieszkałych, dlatego nie określono stawek
dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Ponadto Wójt Gminy
Płaska zgodził się ze stanowiskiem Kolegium w przedmiotowych sprawach.
Uchwała nr XXIII/152/13 Rady Gminy Płaska z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr
3382/13 – postanowiono - uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z istotnym
naruszeniem prawa w zakresie nieudzielenia Wójtowi Gminy Płaska absolutorium z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2012 rok, tj. art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) i w związku z tym stwierdzić
nieważność uchwały w całości.
W dniu 8 lipca 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w
Suwałkach wpłynęła przedmiotowa uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2012 rok.
W trakcie postepowania nadzorczego, w dniu 16 lipca 2013 r. do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach wpłynęło pismo Wójta Gminy Płaska, w
którym wniesiono o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały m.in. ze wzgledów
proceduralnych. Do pisma załączony został niezatwierdzony wyciąg z protokołu z obrad XXI
Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Płaska z dnia 28 czerwca 2013 r.
Dnia 19 lipca 2013 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej podjął
uchwałę Nr RIO.V-00322-33/13 w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Rady Gminy Płaska
Nr XXIII/151/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2012 rok. W uchwale tej Skład Orzekający zaopiniował negatywnie
powyższą uchwałę.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku pismem z dnia 25 lipca 2013 r. znak:
RIO.II-0004-92/13, poinformowała Radę Gminy Płaska o tym, iż w dniu 1 sierpnia 2013 r.
odbędzie się posiedzenie Kolegium RIO, którego przedmiotem będzie badanie przedmiotowej
uchwały. W piśmie tym poinformowano również o tym, iż Wójt Gminy Płaska wnioskuje o
stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały m.in. ze względów proceduralnych.
Na posiedzeniu Kolegium RIO w dniu 1 sierpnia 2013 r. stawił się Wójt Gminy Płaska
- Pan Wiesław Gołaszewski.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku po wnikliwej analizie
przedmiotowej uchwały, wyjaśnień Wójta Gminy Płaska oraz przedłożonych dokumentów
postanowiło, co następuje.
Absolutorium jest instytucją finansów publicznych o ograniczonym przedmiotowo zakresie,
dotyczy merytorycznej oceny działalności organu wykonawczego i nie może wykraczać poza
realizację budżetu. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) do wyłącznej właściwości rady gminy należy
rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Zgodnie zaś z art. 271 ust. 1 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium
dla zarządu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu j.s.t., sprawozdaniem
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finansowym, opinią regionalnej izby obrachunkowej, informacją o stanie mienia j.s.t. oraz
stanowiskiem komisji rewizyjnej.
Postępowanie nadzorcze w sprawie uchwał będących w kompetencji regionalnych izb
obrachunkowych wszczynane jest z urzędu, zaś zgodnie z art. 234 kpa „w sprawie, w której
toczy się postępowanie administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w
toku postępowania zgodnie z przepisami kodeksu”. Wójt Gminy Płaska jako organ
wykonawczy gminy jest niewątpliwie stroną w postępowaniu, dlatego postępowanie
nadzorcze w sprawie przedmiotowej uchwały zostaje rozszerzone o zbadanie zarzutów
podniesionych we wniosku o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały.
Analiza kopii protokołu dokumentującego przebieg XXIII sesji Rady Gminy Płaska
z dnia 28 czerwca 2013 roku w zakresie procedury absolutoryjnej pozwala stwierdzić, iż
formalnie spełnione zostały wymogi zawarte w dyspozycji przepisu art. 271 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.), tzn. uchwała w
przedmiocie absolutorium została podjęta po uprzednim zapoznaniu Rady Gminy ze:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012,
- sprawozdaniem finansowym,
- opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art.270 ust.2 ustawy,
- informacją o stanie mienia komunalnego,
- stanowiskiem komisji rewizyjnej.
Na powyższej sesji podjęto m.in. uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2012 r. oraz uchwałę w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2012 r.
Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. radni podjęli
po uprzednim głosowaniu, które przebiegło następująco: 11 głosów było „za” i 2 głosy było
„wstrzymuję się”.
W sprawie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2012 r. radni głosowali następująco: 4 głosy „za”, 5 głosów „przeciw”, 4 głosów „wstrzymuję
się”. Wobec powyższego radni nie podjęli uchwały w sprawie absolutorium z wykonania
budżetu za 2012 r. Po czym nastąpiło drugie głosowanie za nieudzieleniem absolutorium z
wykonania budżetu za 2012 r. W wyniku drugiego głosowania 6 głosami „za”, 4 głosami
„przeciw” i 3 głosami „wstrzymuję się” Przewodniczący Rady oznajmił, że uchwała (Nr
XXIII/152/13) została podjęta.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazuje, że powyższa uchwała została
podjęta z istotnym naruszeniem art. 28 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), który stanowi, że uchwałę w sprawie absolutorium
rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.
Ustawowy skład Rady Gminy Płaska wynosi 15, w związku z tym bezwzględną większość
głosów stanowić będą glosy 8 radnych. Obecny na posiedzeniu Kolegium Wójt Gminy Płaska
zgodził się ze stanowiskiem Kolegium.
Jednocześnie Kolegium RIO odnosząc się do zarzutu zawartego w piśmie Wójta Gminy
Płaska, iż Rada powinna głosować z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, zauważa, że do
wyłącznej kompetencji komisji rewizyjnej należy opiniowanie całościowego wykonania
budżetu i występowanie z formalnym wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium a rada gminy, podejmując uchwałę w sprawie udzielenia
absolutorium nie może nie wziąć pod uwagę stanowiska komisji. To jednak właśnie rada
gminy ma prawo do decydowania o treści uchwały. Jak wskazano w wyroku WSA w
Poznaniu sygn. akt I SA/Po 1179/07, ustawa nadaje mocną pozycję komisji rewizyjnej w
procedurze absolutoryjnej, to jednakże rada, a nie ta komisja, podejmuje uchwałę w sprawie
absolutorium i rada decyduje o ostatecznej treści uchwały w przedmiocie absolutorium.
Przedstawione stanowisko potwierdza także fakt, iż kontrolując działalność wójta, rada gminy
powołuje w tym celu komisję rewizyjną (art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) - co
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prowadzi do wniosku, iż jest ona organem podległym radzie gminy i nie ma wobec niej
władczych uprawnień - nie może więc jej narzucić treści uchwały jaką ta ma podjąć. Przepis
art. 28a ust. 1 zdanie drugie mówi wprost, iż rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia
absolutorium a nie poddaje pod głosowanie wniosek komisji. Ponadto powołany przepis
stanowi, iż przed podjęciem uchwały rada gminy jedynie zapoznaje się z wnioskiem i opinią
komisji rewizyjnej.
Członek sprawozdawca – Aleksander Piszczatowski

Uchwała nr XXVIII/156/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016 –
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3359/13 – postanowiono wskazać na uchybienia formalne
polegające na tym, iż w wierszu 2013:
- w kolumnie 1.1.5 - „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”, wykazano
kwotę 12.164.367 zł, zaś z planu dochodów po zmianach wynika, iż powinna to być kwota
10.836.413 zł;
- w kolumnie 11.1 – „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
wykazano kwotę 8.585.108 zł, zaś z planu wydatków po zmianach wynika, iż powinna to być
kwota 9.747.335 zł.
Zarządzenie nr 22/13 Burmistrza Nowogrodu z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 r. – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3362/13 – wskazano na
uchybienie formalne, polegające na podaniu w „Objaśnieniach zmian” danych
niekorespondujących z kwotami zmian dochodów i wydatków, zawartymi w załączniku nr 1
i nr 2 do zarządzenia.
Uchwała nr 24.155.2013 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2013 rok – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3367/13 –
postanowiono wskazać na uchybienia formalne, polegające na:
- podaniu błędnej kwoty wydatków po zmianach (kolumna 8) w załączniku nr 2, w dziale
852, rozdziale 85295 § 3110 (jest 50.381 zł, winno być 47.497 zł) oraz w dziale 900 rozdziale
90005 § 4300 (jest 18.864 zł, winno być 16.864 zł);
- wskazaniu błędnej klasyfikacji w załączniku nr 3, pozycji 4 (jest rozdział 60016, zaś
zgodnie z planem wydatków winien być rozdział 75412);
- bezprzedmiotowym ujęciu zadań w załącznikach nr 3 i 4, których realizacja nastąpi w roku
2014 (nie dotyczy budżetu 2013 r.).
Ponadto Rada Gminy dokonała zmiany w rozdziale dochodów i wydatków w rozdziale 90005
skutkującej, tym iż w budżecie po stronie dochodów pozostało 6.237 zł środków
europejskich.
Uchwała nr XXVII/142/13 Rady Gminy Hajnówka z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3368/13 – postanowiono
wskazać na uchybienia formalne, polegające na tym, iż w załączniku nr 3 „Wykaz zadań
inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku”:
- projekty zaklasyfikowane w dziale 600, rozdziale 60016 wykazano w łącznej kwocie
430.150 zł, natomiast zgodnie z planem wydatków ogólna kwota przeznaczona na te projekty
wynosi 450.000 zł;
- projekt zaklasyfikowany w dziale 010, rozdziale 01010 pn. „Przebudowa stacji uzdatniania
wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym
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w miejscowości Mochnate i Stare Berezowo” wykazano w łącznej kwocie 1.742.557 zł (w
tym środki UE w wysokości 398.086 zł, i środki krajowe w wysokości 1.344.471 zł)
natomiast zgodnie z planem wydatków środki przeznaczone na ten cel pochodzące z UE w
wysokości 545.836 zł, a środki krajowe 1.196.721 zł).
Uchwała nr XIX/111/13 Rady Gminy Turośl z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Turośl – UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 3379/13 – postanowiono:
- wskazać, że wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowiący załącznik do uchwały został określony z nieistotnym naruszeniem przepisów
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2012 r., poz. 391 ze zm.; dalej: u.cz.p.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.; dalej: u.o.d.o.) w zakresie:
- określenia wymaganych danych w części C. dotyczącej rodzaju podmiotu
zobowiązanego do złożenia deklaracji i C 1. dotyczącej identyfikacji składającego deklarację,
które z naruszeniem art. 6h i art. 6m w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 u.cz.p. nie uwzględniają
współwłaścicieli nieruchomości oraz posiadaczy zależnych nieruchomości innych niż
najemcy i dzierżawcy, a ponadto zostały ograniczone jedynie do osób fizycznych;
- zawarcia w części C 1. pól dotyczących nr telefonu oraz adres e-mail (w przypadku
posiadania) składającego deklarację, bez objaśnienia, iż wypełnienie tych pól nie jest
obowiązkowe (jest jedynie możliwością), co prowadzi do naruszenia zasady adekwatności
danych w stosunku do celów ich przetwarzania, wynikającej z art. 26 ust. 1 pkt 3 u.o.d.o.;
- zawarcia w deklaracji części F. „Załączniki do deklaracji”, w której „należy
wymienić rodzaj załącznika”, co w braku określenia – na podstawie art. 6n ust. 2 u.cz.p. –
wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, a także podania
jakichkolwiek objaśnień w kwestii zasad wypełniania tej części, prowadzi do naruszenia art.
6n. ust. 1 u.cz.p. ustanawiającego cele określenia wzoru deklaracji;
- zawarcia w części G. wzoru deklaracji bezpodstawnego zapisu dotyczącego wyrażenia przez
składającego deklarację zgody na przetwarzanie danych osobowych „w celu przeprowadzenia
postępowania administracyjnego” – z naruszeniem art. 6n ust. 1 u.cz.p, a także art. 23 ust. 1
pkt 2 u.o.d.o.
- oraz wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie poprzez zmianę
ustanowionego wzoru deklaracji.
Przedmiotową uchwałę Rada Gminy Turośl podjęła na podstawie m.in. art. 6n u.cz.p.; na
mocy § 3 tej uchwały utraciła moc obowiązującą dotychczasowa uchwała w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęta
przez Radę Gminy w dniu 31 grudnia 2012 r. (uchwała Nr XV/88/12). Wzór deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został określony
w załączniku do uchwały. W wyniku badania nadzorczego uchwały Kolegium Izby zważyło,
co następuje.
Z treści nagłówka wzoru deklaracji wynika, że podmiotem składającym deklarację jest
właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością. W kontekście tego pouczenia należy podnieść, że
w części C. „Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji” określono następujące tytuły
prawne do władania nieruchomością: „Właściciel nieruchomości”, „Właściciel”,
„Użytkownik wieczysty”, Zarządca nieruchomości”, „Najemca, dzierżawca”, „Posiadacz
samoistny”. Wzór deklaracji w tej części pomija zatem pola, które mogliby wypełnić
współwłaściciele nieruchomości oraz posiadacze zależni nieruchomości inni niż najemcy
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i dzierżawcy (np. użytkownicy nieruchomości – vide art. 336 kodeksu cywilnego). Natomiast
w części C 1. „Dane identyfikacyjne składającego deklarację” zawarto jedynie pola dotyczące
identyfikacji osoby fizycznej – imienia i nazwiska oraz numeru Pesel. Tym samym deklaracja
nie zawiera pól dla identyfikacji (podania nazwy) innych niż osoby fizyczne podmiotów,
które mogą być zobowiązane do składania deklaracji na podstawie art. 6h i art. 6m w zw.
z art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 u.cz.p., tj. osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej.
W odniesieniu do podmiotów, na których ciąży obowiązek złożenia deklaracji, Kolegium
Izby wskazuje również, że w części C 1. wzoru deklaracji zawarto pola do podania numeru
telefonu oraz adresu e-mail (w przypadku posiadania) osoby składającej deklarację.
Z treści wzoru deklaracji nie wynika przy tym, że podanie tego rodzaju danych nie jest
obowiązkowe, a zatem może rodzić u składającego deklarację przekonanie o powinności ich
zamieszczenia. W tym kontekście należy podnieść, że według art. 26 ust. 1 pkt 3 u.o.d.o.
administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu
ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnić aby dane te były m.in.
adekwatne do celów, w jakich są przetwarzane. Według art. 6n. ust. 1 u.cz.p. ustanowienie
przez radę gminy wzoru deklaracji winno mieć na celu zapewnienie prawidłowego obliczenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienie składania
deklaracji. Dane dotyczące numeru telefonu, czy też adresu e-mail składającego deklarację
nie służą bezpośrednio realizacji tych celów, z tego względu ich ewentualne zamieszczenie
w deklaracji powinno być fakultatywne, a stosowne pouczenie w tym względzie winno być
zawarte w uchwale ustanawiającej jej wzór. Takie stanowisko w odniesieniu do obejmowania
wzorami deklaracji tego rodzaju danych zajął też Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych w piśmie z dnia 27 maja 2013 r. (sygn.: DOLiS-072-12/13/AFS).
Ustanowiony przedmiotową uchwałą wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zawiera część F. „Załączniki do deklaracji”,
w którym „należy wymienić rodzaj załącznika”. W odniesieniu do tego elementu deklaracji
należy zauważyć, że Rada Gminy nie określiła – na podstawie art. 6n ust. 2 u.cz.p. – wykazu
dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, który mógłby stanowić podstawę
do wypełnienia deklaracji w tej części. W uchwale nie podano też jakichkolwiek objaśnień
w kwestii załączników, które powinny być specyfikowane i załączane do deklaracji. Z tego
względu Kolegium Izby stoi na stanowisku, iż zamieszczenie tej części we wzorze deklaracji
jest niezgodne z art. 6n ust. 1 u.cz.p., ponieważ nie służy zapewnieniu prawidłowego
obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie ułatwia też
złożenia poprawnej deklaracji.
W części G. „Oświadczenie i podpis składającego deklarację” wprowadzono zapis
dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Urząd Gminy Turośl danych osobowych
dla potrzeb przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Pozostaje to w sprzeczności
z art. 23 ust. 1 pkt 2 u.o.d.o., zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in.
wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa. Zatem wprowadzanie we wzorze deklaracji w sprawie opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczenia o przytoczonej treści jest
bezprzedmiotowe i wykracza poza delegację do ustalenia wzoru deklaracji zawartą w art. 6n
ust. 1 u.cz.p.
Mając na uwadze przytoczone wyżej nieprawidłowości w określeniu wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także okoliczność, iż
termin złożenia pierwszej deklaracji upłynął w dniu 31 marca 2013 r., Kolegium Izby
postanowiło jak w sentencji rozstrzygnięcia.
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Uchwała nr 193/XXV/13 Rady Gminy Zambrów z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Zambrów na rok 2013. – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3380/13 – wskazano
na uchybienie formalne, polegające na:
- przyjęciu w po stronie dochodów w dziale 900, rozdziale 90001 § 6207 kwoty 208 281 zł,
a wydatkowaniu jej w dziale 600, rozdziale 60016 § 6050;
- niezgodności załącznika inwestycyjnego z planem wydatków w zakresie działu 600,
rozdziału 60016 § 6050 (w planie wydatków jest kwota 5 968 281 zł, a w załączniku
inwestycyjnym występuje kwota 6 418 281 zł) oraz działu 801, rozdziału 80101 § 6050 (w
planie wydatków jest kwota 1 950 000 zł, a w załączniku inwestycyjnym występuje kwota 1
500 000 zł).
Uchwała nr XXVII/151/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2013 r. – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3381/13 – postanowiono
- wskazać, że powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 217
ust. 2
pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
ze zm.) w zakresie określenia przychodów stanowiących źródła finansowania deficytu
budżetu na 2013 rok – oraz wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w
toku dokonywania zmian w uchwale budżetowej.
Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Jedwabnem dokonała zmian planu dochodów
budżetowych zwiększając je łącznie o kwotę 298 172 zł, tj. do wysokości ogółem 15 595
697,33 zł, a także zmian planu wydatków budżetowych polegających na ich zwiększeniu
łącznie o 598 560,79 zł, tj. do wysokości ogółem 16 107 233,12 zł. Tym samym organ
stanowiący gminy uchwalił deficyt budżetu na 2013 rok w wysokości 511 535,79 zł (przed
zmianą kwota planowanego deficytu wynosiła 211 147 zł). Jako źródło pokrycia deficytu,
wskutek zmiany § 5 uchwały budżetowej, wskazano przychody pochodzące
z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 164 754,43 zł oraz wolnych środków w kwocie 346
781,36 zł. W konsekwencji zmiany wyniku budżetu zwiększono również plan przychodów
ustalając go w łącznej wysokości 1 107 535,79 zł; plan rozchodów na sumę 596 000 zł
pozostał bez zmian. Zmiana w zakresie planu przychodów budżetu polegała
w zasadzie na wprowadzeniu kwoty 300 388,43 zł tytułem nadwyżki z lat ubiegłych –
źródłem dotychczas planowanych przychodów były wolne środki w wysokości 346 781 zł (po
zmianie 346 781,36 zł) oraz pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE na sumę 460 366 zł. Wynikająca zatem z budżetu po
zmianach suma zaplanowanych przychodów z tytułów bezzwrotnych wynosi 647 169,79 zł.
Na podstawie analizy danych sprawozdawczych z lat ubiegłych, w szczególności
bilansu z wykonania budżetu gminy Jedwabne sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku,
Kolegium Izby wskazuje, że gmina nie dysponuje nadwyżką budżetową, która mogłaby
stanowić źródło finansowania deficytu budżetu, czy też planowanych rozchodów. Jak to
bowiem wynika z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, źródłem finansowania
deficytu budżetu może być wyłącznie tzw. skumulowana („z lat ubiegłych”) nadwyżka
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a nie nadwyżka osiągnięta za rok poprzedzający
rok budżetowy. Tylko tak pojmowana nadwyżka budżetu może też być ujmowana do
przychodów budżetu w rozumieniu klasyfikacji paragrafowej przychodów zawartej
w załączniku nr 5 do rozporządzenia 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 ze zm.) – par. 957 „Nadwyżki
z lat ubiegłych”.
Według danych z wykonania bilansu gminy Jedwabne za 2012 rok skumulowany
wynik budżetu na koniec tego roku wynosił (-) 7 366 657,79 zł, natomiast wynik wykonania
budżetu roku 2012 był dodatni – zamknął się nadwyżką w wysokości 3 692 669,58 zł
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(z kwoty tej w 2012 roku sfinansowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
na sumę 3 392 281,15 zł; różnica między kwotą uzyskanej nadwyżki a kwotą jej
rozdysponowania wynosi 300 388,43 zł). Zgodnie z zasadami ewidencji księgowej,
określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego… (Dz. U. z 2013 r., poz. 289), wynik
wykonania budżetu 2012 roku podlegał przeksięgowaniu na stan skumulowanego wyniku
budżetu w roku 2013, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu. Po
dokonaniu zatem stosownego zapisu księgowego skumulowany wynik budżetu stanowi
skumulowany deficyt budżetu w wysokości (-) 3 673 988,21 zł (na taką też wartość zostały
ustalone aktywa netto budżetu w poz. II bilansu). Tak więc gmina Jedwabne nie posiada
„nadwyżki z lat ubiegłych”, która mogłaby zostać zaangażowana w finansowanie potrzeb
budżetu na rok 2013, ponieważ osiągnięty w 2012 roku wynik budżetu wpłynął na
zmniejszenie wartości skumulowanego deficytu budżetu, nie doprowadził natomiast do
powstania skumulowanej nadwyżki.
Brak nadwyżki z lat ubiegłych nie oznacza jednakże, że gmina nie dysponuje
środkami w wysokości 647 169,79 zł, które mogą posłużyć sfinansowaniu części kwoty
deficytu oraz rozchodów budżetu na 2013 rok. Dane bilansu z wykonania budżetu za 2012
rok wskazują bowiem, że gmina dysponuje wolnymi środkami w takiej wysokości (par. 950
klasyfikacji przychodów). Wolne środki, według art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych, stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy
wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Rozliczenia tego rodzaju nie
powinny być rozpatrywane w ujęciu ostatniego roku, lecz wiązane ze stanem zobowiązań
dłużnych oraz stanem skumulowanego wyniku budżetu. W gminie Jedwabne stan zobowiązań
dłużnych (długoterminowych zobowiązań finansowych) na koniec 2012 roku wynosił 4 321
158 zł, zaś aktywa netto budżetu (obrazujące ujemną skumulowaną różnicę pomiędzy
dochodami i wydatkami) 3 673 988,21 zł. Porównanie tych wartości wskazuje na stan
wolnych środków, możliwych do rozdysponowania w roku bieżącym, na sumę 647 169,79 zł.
Mając na uwadze, że stwierdzone w uchwale naruszenie prawa sprowadza się
w istocie do nieprawidłowego sklasyfikowania przychodów budżetu, Kolegium Izby
postanowiło jak w sentencji.
Zarządzenie nr 132/2013 Wójta Gminy Milejczyce z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3472/13 – postanowiono wskazać, że powyższe zarządzenie zostało podjęte z nieistotnym naruszeniem prawa poprzez
zastosowanie niezgodnej z przepisami załącznika nr 3 do rozporządzenia 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 ze
zm.) klasyfikacji dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
– wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie.
Jak wynika z przedmiotowego zarządzenia, dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 60 910 zł na dofinansowanie
zadania usuwania wyrobów zawierających azbest ujęto w par. 2440 „Dotacje otrzymane z
państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych”. Zgodnie z przepisem art. 400 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej są samorządowymi osobami prawnymi
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w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, zatem pozyskane z tych instytucji
dochody nie mogą być klasyfikowane w wymienionej podziałce klasyfikacyjnej. Właściwą
podziałką klasyfikacyjną tych dochodów (o charakterze bieżącym), w świetle załącznika nr 3
do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.), jest par. 2460 „Środki otrzymane
od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”.
Uchwała nr XXI/204/13 Rady Gminy Zawady z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2013 rok – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3479/13 – wskazano na
uchybienie formalne, polegające na tym, iż dokonano zmniejszenia planu przychodów i
rozchodów o kwotę 69 505 zł, bez dokonania aktualizacji limitu zobowiązań zaciąganych na
ten cel..
Członek sprawozdawca – Katarzyna Gawrońska

Uchwała Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXVII/152/13 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3360/13 –
postanowiono uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z
zapisami zawartymi w:
1) § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d) Uchwały, zgodnie z którym zwalnia się od podatku budynki i grunty
lub ich części wykorzystywane przez gminę Jedwabne oraz jej jednostki organizacyjne do
wykonywania zadań publicznych, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.
613 ze zm.), a ponadto stanowi naruszenie art. 20b i 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r.
Nr 59, poz. 404 ze zm.),
- w związku z tym postanowiono stwierdzić nieważność § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d) Uchwały Nr
XXVII/152/13;
2) § 1 ust. 1 pkt 3 Uchwały, zgodnie z którym zwalnia się od podatku budynki mieszkalne
i pozostałe budynki parafialne, co stanowi naruszenie podstawowych zasad legislacji
wywodzonych z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.
Nr 78, poz. 483 ze zm.),
- w związku z tym postanowiono stwierdzić nieważność § 1 ust. 1 pkt 3 oraz § 1 ust. 2
Uchwały Nr XXVII/152/13.
Rada Miejska w Jedwabnem podjęła Uchwałę Nr XXVII/152/13 w dniu 10 lipca 2013 r. w
sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Na posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w dniu 1 sierpnia
2013 r. stawił się P. Janusz Karwowski, inspektor Urzędu Miejskiego w Jedwabnem ds.
zobowiązań podatkowych.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku po wysłuchaniu stanowiska
przedstawiciela Jedwabnego stwierdziło co następuje.
W § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d) Uchwały wprowadzono zapis, zgodnie z którym zwalnia się od
podatku budynki i grunty lub ich części wykorzystywane przez gminę Jedwabne oraz jej
jednostki organizacyjne do wykonywania zadań publicznych. Zapis powyższy wprowadza
zatem zwolnienie o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, co stanowi naruszenie art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
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Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). Na niedopuszczalność wprowadzania przez gminy
zwolnień przedmiotowo-podmiotowych powszechnie wskazują rozstrzygnięcia organów
nadzorczych oraz sądów. Jako przykład można tu wskazać na liczne wyroki dotyczące
podatku od nieruchomości m.in. WSA w Gorzowie Wielkopolskim (I SA/Go 599/09, Lex:
554018; I SA/Go 574/09, Lex: 549787), jak też np. wyrok NSA z dnia 22 marca 2012 r. (II
FSK 1785/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
Ponadto zakwestionowany przepis stanowi także naruszenie art. 20b i 20c ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity:
Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.). W odniesieniu do podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą wprowadzane zwolnienie może bowiem stanowić pomoc publiczną.
Zgodnie z art. 20b i 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, uchwała ta powinna być
podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej, a pomoc ta powinna
być udzielana jako pomoc de minimis. W przedmiotowej uchwale nie zawarto stosownych
regulacji, nie dołączono również informacji o zgłoszeniu projektu uchwały, zgodnie z art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W § 1 ust. 1 pkt 3 Uchwały wprowadzono zapis, zgodnie z którym zwalnia się od podatku
budynki mieszkalne i pozostałe budynki parafialne, co częściowo powtarza i modyfikuje
regulacje ustawowe, gdyż kwestie związane ze zwolnieniem od podatku od nieruchomości
przedmiotów opodatkowania kościelnych osób prawnych są regulowane przez ustawy
dotyczące stosunków pomiędzy określonym kościołem bądź związkiem wyznaniowym a
państwem. Wprowadzanie w uchwale przepisów, które są przedmiotem regulacji ustawowej,
narusza art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w
szczególności wynikające z tego artykułu zasady prawidłowej legislacji. Zasady te zostały
określone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (np. K 50/07, K 33/00, K 32/04, K
4/03), wypracowanym na tle badania zgodności ustaw z Konstytucją, mają jednak (na co
również wskazywał Trybunał) w pełni zastosowanie do aktów prawnych o znaczeniu
lokalnym, w tym również do przepisów gminnych.
W związku ze stwierdzeniem nieważności § 1 ust. 1 pkt 3 Uchwały, należało również
stwierdzić nieważność § 1 ust. 2 Uchwały. Odnosił się on bowiem bezpośrednio do
unieważnionego przepisu, w związku z czym stał się bezprzedmiotowy.
Uchwała Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXVII/153/13 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
na terenie Gminy Jedwabne w ramach pomocy de minimis - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr
3361/13 – postanowiono uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w
związku z zapisami zawartymi w:
1) § 7 ust. 1 Uchwały, zgodnie z którym: przedsiębiorca, który skorzysta ze zwolnienia jest
zobowiązany do przedłożenia Burmistrzowi Jedwabnego w terminie wyznaczonym przez ten
organ, w ramach nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy dodatkowych informacji
i dokumentów niezbędnych dla oceny prawidłowości jej udzielenia i wykorzystania, co
stanowi naruszenie art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w zw. z art. 39 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r.
Nr 59, poz. 404 ze zm.),
- w związku z tym postanowiono stwierdzić nieważność § 7 ust. 1 Uchwały Nr
XXVII/153/13;
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2) § 10 Uchwały, uchylającym wcześniejszą Uchwałę Nr XLV/204/10 w spawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie
Gminy Jedwabne w ramach pomocy de minimis, co prowadzi do utraty prawa do zwolnienia
w trakcie roku podatkowego i przed upływem okresu zwolnienia określonego w tej Uchwale i
pozostaje w sprzeczności z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),
- w związku z tym postanowiono stwierdzić w tym zakresie istotne naruszenie prawa.
Rada Miejska w Jedwabnem podjęła Uchwałę Nr XXVII/153/13 w dniu 10 lipca 2013 r. w
sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje na terenie Gminy Jedwabne w ramach pomocy de minimis.
Na posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w dniu 1 sierpnia
2013 r. stawił się P. Janusz Karwowski, inspektor Urzędu Miejskiego w Jedwabnem ds.
zobowiązań podatkowych. Wyjaśnił on m.in., iż żaden przedsiębiorca nie skorzystał do chwili
obecnej ze zwolnienia przewidzianego w Uchwale Nr XLV/204/10 – Uchwale uchylanej
przedmiotową Uchwałą.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku po wysłuchaniu stanowiska
przedstawiciela Jedwabnego stwierdziło co następuje.
W § 7 ust. 1 Uchwały wprowadzono zapis, zgodnie z którym: przedsiębiorca, który skorzysta
ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia Burmistrzowi Jedwabnego w terminie
wyznaczonym przez ten organ, w ramach nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy
dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny prawidłowości jej udzielenia
i wykorzystania. Kwestie związane z obowiązkiem przedkładania przez beneficjentów
pomocy informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny prawidłowości udzielenia i
wykorzystania pomocy są przedmiotem regulacji art. 39 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r.
Nr 59, poz. 404 ze zm.). W związku z powyższym upoważnienie zawarte w tym przepisie
należy uznać za bezzasadne. Wprowadzanie w uchwale przepisów, które są przedmiotem
regulacji ustawowej, narusza art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r., w szczególności wynikające z tego artykułu zasady prawidłowej legislacji. Zasady te
zostały określone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (np. K 50/07, K 33/00, K
32/04, K 4/03), wypracowanym na tle badania zgodności ustaw z Konstytucją, mają jednak
(na co również wskazywał Trybunał) w pełni zastosowanie do aktów prawnych o znaczeniu
lokalnym, w tym również do przepisów gminnych.
W § 10 Uchwały wprowadzono zapis uchylający wcześniejszą uchwałę Nr XLV/204/10 w
spawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje na terenie Gminy Jedwabne w ramach pomocy de minimis, co prowadzi do utraty
prawa do zwolnienia w trakcie roku podatkowego i przed upływem okresu zwolnienia
określonego w tej uchwale. Jest to działanie na niekorzyść podatnika i pozostaje w
sprzeczności z podstawowymi zasadami tworzenia prawa, wynikającymi z art. 2 Konstytucji
RP, w szczególności z zasadą ochrony praw nabytych oraz zasadą pewności prawa. Zasady te
zostały określone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, wypracowanym na tle
badania zgodności ustaw podatkowych z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie
wskazywał w swoim orzecznictwie na zasadę niezmieniania prawa podatkowego w trakcie
trwania roku podatkowego, jako na istotny element demokratycznego państwa prawnego (np.
K 13/93, K 1/95). Podobny pogląd wyraził NSA w wyroku z dn. 2 października 2002 r. (sygn.
akt I SA/Wr 1799/02). Sąd stwierdził m.in., że „z zasady pewności prawa i zaufania
obywateli do państwa wynika zakaz dokonywania zmian reguł pobierania podatku rocznego
w toku roku podatkowego, chodzi bowiem o zapewnienie podatnikom możliwości, układania
biegu ich interesów z uwzględnieniem obowiązku podatkowego jeszcze przed rozpoczęciem
roku podatkowego. Zaskakiwanie podatników zmianami w trakcie roku podatkowego jest
niezgodne z art. 2 Konstytucji RP.”
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W związku z powyższym, w odniesieniu do podatników podatku od nieruchomości, którzy
nabyli prawo do zwolnienia przed dniem wejścia w życie uchwały, prawo to może wygasnąć
najwcześniej z upływem okresu zwolnienia wskazanego w uchwale. Skutek ten można
osiągnąć np. poprzez zapis dotyczący zachowania uprawnień nabytych przed dniem wejścia
w życie uchwały do czasu ich wygaśnięcia.
Kolegium uwzględniło w tym zakresie stanowisko P. Inspektora o braku podmiotów
uprawnionych do korzystania ze zwolnienia na mocy wcześniejszej uchwały ograniczając się
do stwierdzenia istotnego naruszenia prawa.
Uchwała Nr XX/156/13 Rady Gminy Jasionówka z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3369/13 –
postanowiono uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z
zapisami zawartymi w:
1) § 2 ust. 1 Uchwały, w zakresie sformułowania: „lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych”, co stanowi naruszenie art. 6i w zw. z art. 6c ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012
r. poz. 391 ze zm.),
- w związku z tym stwierdzić nieważność części § 2 ust. 1 Uchwały
Nr XX/156/13 w zakresie słów: „lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych”;
2) § 3 Uchwały, w zakresie określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych w
przypadku zaistnienia takiej konieczności, co pozostaje w sprzeczności z zasadą legalizmu
wynikającą z art. 7 Konstytucji oraz art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), a
także narusza zasadę określoności prawa wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),
- w związku z tym stwierdzić nieważność § 3 Uchwały Nr XX/156/13.
Rada Gminy Jasionówka podjęła Uchwałę Nr XX/156/13 w dniu 26 czerwca 2013 r. w
sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia
2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stwierdziło co następuje.
W § 2 ust. 1 Uchwały wprowadzono zapis, zgodnie z którym: deklarację, o której mowa
w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
W sytuacji, gdy Rada nie postanowiła, na mocy art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze
zm.), o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zamieszczenie wskazanego wyżej
zapisu dotyczącego powstania na nieruchomości odpadów komunalnych jest działaniem
bezprzedmiotowym. Powstanie na nieruchomości odpadów komunalnych nie ma wpływu na
obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy obowiązek
składania deklaracji w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Zgodnie bowiem z art. 6i pkt 1) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
obowiązek ponoszenia opłaty powstaje w przypadku takich nieruchomości – za każdy
miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
W § 3 Uchwały określono wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych w przypadku
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zaistnienia takiej konieczności. Pozostaje to w sprzeczności z zasadą legalizmu wynikającą z
art. 7 Konstytucji oraz art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z tymi
regulacjami, niedopuszczalne jest gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w
szerszym zakresie, niż jest to niezbędne dla zrealizowania obowiązków wynikających z
przepisów prawa. Określając zakres danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi czy wykaz dokumentów potwierdzających dane
zawarte w deklaracji Rada działa w granicach wyznaczonych przez art. 6n ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tzn. uwzględnia konieczność
zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty.
Wskazać należy również, że zapis, zgodnie z którym dokumenty mają być składane w
przypadku zaistnienia takiej konieczności, narusza zasady prawidłowej legislacji, w
szczególności zasadę określoności prawa wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). Zasady te zostały
określone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, wypracowanym na tle badania
zgodności ustaw z Konstytucją (np. K 50/07, K 33/00). W Uchwale nie sprecyzowano
bowiem, jakie okoliczności powodować będą konieczność przedkładania dodatkowych
dokumentów. Podkreślić trzeba, że organy gminne dysponują instrumentami pozwalającymi
na weryfikowanie danych zawartych w deklaracjach, określonymi w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.),
która na mocy art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma zastosowanie
w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Członek sprawozdawca – Maria Wasilewska

Uchwała nr XXXII/213/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 20 lipca 2013 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2013 rok – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3363/13 – wskazano na
uchybienie formalne, polegające na tym, iż w załączniku nr 6 „Wydatki na programy i
projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności”, projekty zaklasyfikowane w dziale 801, rozdziale 80195 wykazano
w łącznej kwocie 1.123.434 zł (w tym środki UE w wysokości 954.919 zł, i środki krajowe
w wysokości 168.515 zł) natomiast zgodnie z planem wydatków środki przeznaczone na ten
cel pochodzące z UE w wysokości 954.895 zł, a środki krajowe 168.539 zł.
Uchwała nr XXIX/185/13 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2013-2020 – UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 3365/13 – wskazano na uchybienie formalne polegające na tym, iż w
wierszu ,,wykonanie 2012”, w kolumnie 6 wykazano kwotę 1.259.718 zł, zaś ze
sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2012 r. wynika kwota 1.274.518 zł (różnica 14.800 zł
stanowi zobowiązania wymagalne, zaś kolumnę 14.2 należy traktować jako uzupełnienie do
kwoty długu za 2012 r.).
Uchwała nr XXVII/189/2013 Rady Gminy Krasnopol z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy Krasnopol na rok 2013 – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3372/13 –
wskazano na uchybienie formalne, polegające na wykazaniu niewłaściwego rozdziału
w załączniku nr 5 „Dotacje planowane w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych” (jest rozdział 75406, a zgodnie z planem
wydatków winien być rozdział 75405).
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Uchwała nr XXXVI/242/13 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie
udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok – UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 3377/13 – uznano, iż powyższa Uchwała została podjęta z istotnym
naruszeniem prawa w zakresie udzielenia Wójtowi Gminy Radziłów absolutorium z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2012 rok, tj. art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) i w związku z tym stwierdzić
nieważność uchwały w całości.
W dniu 8 lipca 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół
w Suwałkach wpłynęła przedmiotowa uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2012 rok.
W trakcie postepowania nadzorczego, w dniu 16 lipca 2013 r. do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach wpłynęło pismo Przewodniczącego
Rady Gminy Radziłów, w którym wniesiono o stwierdzenie nieważności przedmiotowej
uchwały m.in. ze względów proceduralnych.
Dnia 11 czerwca 2013 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej podjął uchwałę
Nr RIO.V-00322-30/13 w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Rady Gminy Radziłów. W
uchwale Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Radziłów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku pismem z dnia 25 lipca 2013 r. znak:
RIO.II-0004-93/13, poinformowała Radę Gminy Radziłów o tym, iż w dniu 1 sierpnia 2013 r.
odbędzie się posiedzenie Kolegium RIO, którego przedmiotem będzie badanie przedmiotowej
uchwały. W piśmie tym poinformowano również o tym, iż Przewodniczący Rady Gminy
Radziłów wnioskuje o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały m.in. ze względów
proceduralnych.
Dnia 31 lipca 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynął
wyciąg z protokołu Nr XXXVI/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. z posiedzenia Sesji Rady Gminy
Radziłów od Przewodniczącego Rady Gminy Radziłów Pana Krzysztofa Konopki.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku po wnikliwej analizie
przedmiotowej uchwały, pisma Przewodniczącego Rady Gminy Radziłów oraz
przedłożonych dokumentów postanowiło, co następuje.
Absolutorium jest instytucją finansów publicznych o ograniczonym przedmiotowo
zakresie, dotyczy merytorycznej oceny działalności organu wykonawczego i nie może
wykraczać poza realizację budżetu. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) do wyłącznej właściwości
rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie
uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Zgodnie zaś
z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę
w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu j.s.t., sprawozdaniem finansowym, opinią regionalnej izby obrachunkowej,
informacją o stanie mienia j.s.t. oraz stanowiskiem komisji rewizyjnej.
Postępowanie nadzorcze w sprawie uchwał będących w kompetencji regionalnych izb
obrachunkowych wszczynane jest z urzędu, zaś zgodnie z art. 234 kpa „w sprawie, w której
17

toczy się postępowanie administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu
w toku postępowania zgodnie z przepisami kodeksu”. Przewodniczący Rady Gminy Radziłów
jako Członek organu stanowiącego gminy jest niewątpliwie stroną w postępowaniu, dlatego
postępowanie nadzorcze w sprawie przedmiotowej uchwały zostaje rozszerzone o zbadanie
zarzutów podniesionych we wniosku o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały.
Analiza wyciągu protokołu z posiedzenia XXV Sesji Zwyczajnej Rady Gminy
Radziłów z dnia 28 czerwca 2013 roku w zakresie procedury absolutoryjnej pozwala
stwierdzić, iż uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2012 r. radni podjęli po uprzednim głosowaniu, które przebiegło następująco: 7 głosów było
„za” i 4 głosy oddano „wstrzymuję się”.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazuje, że powyższa uchwała została
podjęta z istotnym naruszeniem art. 28 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), który stanowi, że uchwałę w sprawie absolutorium
rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.
Ustawowy skład Rady Gminy Radziłów wynosi 15, w związku z tym bezwzględną większość
głosów stanowić będą glosy 8 radnych. Kwestię tą rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny
w uchwale z 20 września 1995 r. (sygn. akt 18/94). Trybunał orzekł, iż dla przyjęcia uchwały
o udzieleniu (nieudzieleniu) absolutorium wymagane jest uzyskanie ,,za” liczby głosów co
najmniej przewyższającej połowę ustawowego składu stanowiącego, a jednocześnie tej
połowie najbliższej. W związku z tym, iż ustawowy skład rady w Gminie Radziłów wynosi
15 radnych, stąd też aby podjąć uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi
bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady wynosi 8 głosów ,,za”. Należy
dodać, że w sprawie absolutorium radni głosują tylko jeden raz, zgodnie z wnioskiem komisji
rewizyjnej. W sytuacji nieuzyskania bezwzględniej większości głosów ustawowego składu
organu stanowiącego nie przeprowadza się głosowania wniosku o przeciwnej treści, a kwestia
absolutorium pozostaje nie rozstrzygnięta.
Zarządzenie nr 233/2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2013 r. – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3378/13 – postanowiono:
- wskazać, że powyższe zarządzenie zostało podjęte z nieistotnym naruszeniem art. 44 ust. 2
w zw. z art. 126 i art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w zakresie rozdysponowania w
planie wydatków dotacji celowych z budżetu państwa
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie.
Przedmiotowym zarządzeniem Wójt dokonał zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, przyjętej po
stronie dochodów w rozdziale 85212 w kwocie 920 zł, którą następnie pomniejszył w planie
wydatków o 893 zł (rozdział 85212).
W świetle postanowień art. 44 ust. 2 w zw. z art. 126 i art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a)
ustawy o finansach publicznych przyznane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa
powinny być ujęte w planie wydatków budżetu gminy w wysokościach i na cele zgodne z ich
przeznaczeniem.
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Członek sprawozdawca – Marcin Tyniewicki

Zarządzenie nr VI/299/2013 Burmistrza Zabłudowa z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2013-2022 –
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3364/13 – wskazano na uchybienia formalne polegające na
tym, iż w wierszu 2013:
- w kolumnie 1.1.5 wykazano kwotę 3.509.962,66 zł, zaś z planu dochodów po zmianach
wynika, iż powinna być kwota 3.524.856,66 zł;
- w kolumnie 12.3.1 wykazano kwotę 164.490 zł, zaś z planu wydatków po zmianach wynika,
iż powinna być kwota 164.500 zł.
Uchwała Nr XX/108/13 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3370/13 –
postanowiono:
- uznać, że stanowiący załącznik do uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi został określony z istotnym naruszeniem przepisów
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2012 r., poz. 391 ze zm.) w zakresie:
- zapisów w części dotyczącej składających deklarację w zakresie słów: „ oraz właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kołaki Kościelne”, które
naruszają art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i związku z tym
stwierdzić nieważność tych zapisów;
- części E deklaracji w zakresie adresu nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
oraz w zakresie części E „Dotyczącej tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych”,
które naruszają art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i związku
z tym stwierdzić nieważność tych zapisów;
- zapisów w części pkt 2 i 3 „Pouczenia” w zakresie dotyczącym właścicieli nieruchomości
niezamieszkanych, które naruszają art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach i związku z tym stwierdzić nieważność tych zapisów.
Przedmiotową uchwałę Rada Gminy Kołaki Kościelne podjęła na podstawie art. 6n ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi został określony w załączniku do uchwały.
W wyniku badania nadzorczego uchwały, na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2013 r., Kolegium
Izby zważyło, co następuje.
Rada Gminy Kołaki Kościelne nie objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, w związku z tym zapisy we wzorze
deklaracji dotyczące nieruchomości niezamieszkałych naruszają art. 6c
ust. 2 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dotyczy to określenia składających deklarację
w zakresie słów: „ oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie
Gminy Kołaki Kościelne”, części E deklaracji w zakresie adresu nieruchomości, na której
powstają odpady komunalne oraz w zakresie części E „Dotyczącej tylko właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych” oraz części pkt 2 i 3 „Pouczenia” w zakresie dotyczącym
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
Uchwała nr XXIV/215/13 Rady Gminy Narewka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej
opłaty – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3373/13 – postanowiono:
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- wskazać, że zapisy § 5 przedmiotowej uchwały naruszają w sposób istotny art. 6 k ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.
U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.)
- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 5 powyższej uchwały.
Zapisy § 5 przedmiotowej uchwały naruszają art.6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze
zm.). Sposób wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczący
nieruchomości zamieszkałych został określony w § 2 uchwały. Dlatego zapisy § 5 uchwały
ustalające po raz wtóry stawkę opłaty dla nieruchomości zamieszkałych (określoną już
wcześniej w § 3 uchwały) naruszają przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach – art. 6k.
Członek sprawozdawca – Anna Ostrowska

Uchwała nr XXXIII/187/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2013 – 2024. –
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3366/13 – postanowiono:
- uznać iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa
w zakresie zaniżenia kwot nadwyżek budżetowych w WPF w latach 2014 – 2024 w
kolumnach 10 i 10.1, co jest niezgodne z art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
WPF.
W załączniku nr 1, w kolumnie 10 i 10.1, wykazano zaniżone kwoty nadwyżek budżetowych,
które nie zgadzają się z wynikami budżetu wykazanymi w kolumnie 3 w latach 2014 – 2024.
Powyższe niepełne i nieprawidłowe uszczegółowienie przeznaczenia prognozowanych
nadwyżek budżetowych stanowi naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Ponadto wskazano na uchybienia formalne polegające na tym, iż:
- w kolumnie 1.1.3.1 wykazano kwotę 2.968.529 zł, zaś z planu dochodów po zmianach
wynika, iż powinna być kwota 3.068.529 zł;
- w kolumnie 1.1.5 wykazano kwotę 2.677.081 zł, zaś z planu dochodów po zmianach
wynika, iż powinna być kwota 2.918.729 zł;
- w kolumnie 1.2.2 wykazano kwotę 428.325 zł, zaś z planu dochodów po zmianach wynika,
iż powinna być kwota 468.047 zł;
- w kolumnie 11.2 wykazano kwotę 2.103.855 zł, zaś z planu wydatków po zmianach wynika,
iż powinna być kwota 2.119.843 zł;
- w kolumnach 11.4 i 11.5 łącznie wykazano kwotę 3.746.529 zł, zaś z planu wydatków po
zmianach wynika, iż powinna to być kwota 3.796.936 zł;
- w kolumnie 11.6 wykazano 1.266.000 zł, zaś z planu wydatków po zmianach wynika, iż
powinna to być kwota 1.270.000 zł;
Ponadto w kolumnie 14.1, w wierszach 2014-2018 wykazano kwotę 9.915.171 zł, zaś ze
sprawozdania Rb-UZ za IV kw. 2012 r. wynika, iż powinna być kwota 6.878.349,40 zł.
Zarządzenie nr 51/13 Wójta Gminy Kobylin Borzymy z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3371/13 –
postanowiono - uznać, iż powyższe zarządzenie zostało podjęte z istotnym naruszeniem art.
212 ust. 1 pkt 6
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i ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). – i mając na uwadze charakter naruszenia
prawa stwierdzić nieważność tego zarządzenia w całości.
Rada Gminy Kobylin Borzymy w dniu 30 stycznia 2013 r. podjęła uchwałę nr XXIII/119/13
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kobylin Borzymy na 2013 rok. W § 11 ww. uchwały,
Rada określiła:
- limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych między innymi na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 580
589 zł, z tytułu pożyczki zaciągniętej w związku z Umową zawartą na realizację zadania
inwestycyjnego
- upoważnienie organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań w wyżej wymienionym
zakresie.
W dniu 8 lipca 2013 r. Wójt Gminy Kobylin Borzymy na podstawie udzielonych mu
upoważnień podjął Zarządzenie nr 50/13 (wpłynęło do RIO 15 lipca 2013 r.) w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 138 091 zł z przeznaczeniem na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji pn. „Usprawnienie systemu zaopatrzenia
w wodę i oczyszczania ścieków – Etap II – rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
w miejscowości Stypułki – Święchy oraz budowę biologicznej oczyszczalni ścieków
sanitarnych w miejscowości Kobylin-Borzymy”.
W dniu 8 lipca 2013 r. Wójt Gminy Kobylin Borzymy na podstawie udzielonych mu
upoważnień podjął Zarządzenie nr 51/13 (wpłynęło do RIO 22 lipca 2013 r.) w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 138 091 zł z przeznaczeniem na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji pn. „Usprawnienie systemu zaopatrzenia
w wodę i oczyszczania ścieków – Etap II – rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
w miejscowości Stypułki – Święchy oraz budowę biologicznej oczyszczalni ścieków
sanitarnych w miejscowości Kobylin-Borzymy”.
Wójt Gminy podejmując zarządzenie nr 51/13 przekroczył zakres upoważnienia określonego
w uchwale nr XXIII/119/13 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kobylin Borzymy na 2013
rok, czym naruszył przepisy art. 212 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze
zm.).
Mając na uwadze przedstawione okoliczności, Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji.
II Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji konkursowej powołanej do wyłonienia
kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
– UK Nr V/2013 - po przeprowadzeniu głosowania, jednogłośnie wybrano komisję
konkursową powołaną do wyboru kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie:
- Aleksander Piszczatowski - Członek
- Dariusz Renczyński - Członek
Zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych Prezes Izby przewodniczy pracom komisji konkursowej.
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III
1. Członek Kolegium – Katarzyna Gawrońska, omówiła niżej wymienione uchwały
i Zarządzenia organów j.s.t. (projekty rozstrzygnięć przedstawione Kolegium przez
Członka Kolegium znajdują się w aktach poszczególnych j.s.t.):
Nazwa JST
CZARNA
BIAŁOSTOCKA
(2002023)

Rodzaj dokumentu

Zarządzenie Nr 219/13 Burmistrza Czarnej Białostockiej z
dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Czarna Białostocka na 2013 rok.
Uchwała Nr XXVII/169/13 Rady Miejskiej w Czarnej
CZARNA
Białostockiej z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie zmian w
BIAŁOSTOCKA
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna
(2002023)
Białostocka na lata 2013 - 2020
CZARNA
Uchwała Nr XXVII/170/13 Rady Miejskiej w Czarnej
BIAŁOSTOCKA Białostockiej z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie zmian w
(2002023)
budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2013 rok
Uchwała Nr XXVII/171/13 Rady Miejskiej w Czarnej
Białostockiej z dnia 16 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę
Nr XXIV/158/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie
CZARNA
BIAŁOSTOCKA udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu
(2002023)
na dofinansowanie zadania "Przebudowa mostu na
przepust na rzece Czapielówka w ciągu drogi powiatowej
Nr 2303B (ulica Fabryczna) w Czarnej Białostockiej"
Uchwała NR XXVII/172/13 Rady Miejskiej w Czarnej
Białostockiej z dnia 16 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę
Nr XXVI/164/13 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie
CZARNA
BIAŁOSTOCKA udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu
(2002023)
na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Fabrycznej w
Czarnej Białostockiej na odcinku od ul. Kościelnej do ul.
Wrzosowej"
CZARNA
Zarządzenie Nr 220/13 Burmistrza Czarnej Białostockiej z
BIAŁOSTOCKA dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2002023)
Czarna Białostocka na 2013 rok
Uchwała Nr XIX/149/13 Rady Gminy Orla z dnia 16 lipca
ORLA (2003062)
2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXII/162/13 Rady Gminy Filipów z dnia 3
FILIPÓW
lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/142/13 w
(2012022)
sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXIII/165/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 28
NOWINKA
czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek
(2001052)
opłaty miejscowej
Uchwała Nr XXIII/156/13 Rady Gminy Płaska z dnia 28
PŁASKA
czerwca 2013 r. w sprawie poboru podatku od
(2001062)
nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XXXVIII/193/13 Rady Miasta Siemiatycze z
SIEMIATYCZE
dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
(2010011)
ustalenia opłaty targowej i zasad jej poboru

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

3383/13

protokół

3384/13

protokół

3385/13

protokół

3386/13

protokół

3387/13

protokół

3388/13

protokół

3389/13

protokół

3390/13

protokół

3391/13

protokół

3392/13

protokół

3393/13

2. Członek Kolegium – Katarzyna Gawrońska, omówiła, w imieniu nieobecnej Agnieszki
Gerasimiuk niżej wymienione uchwały i Zarządzenia organów j.s.t. (projekty
rozstrzygnięć przedstawione Kolegium przez Członka Kolegium znajdują się w aktach
poszczególnych j.s.t.):
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Nazwa JST

Rodzaj dokumentu

Związek
Kumiałka
Biebrza
(201103Z)

Gmin Uchwała Nr 21/13/2013 Zarządu Związku Gmin
- "Kumiałka-Biebrza" z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Związku
Gmin "Kumiałka-Biebrza" na 2013 rok
Zarządzenie Nr 180.2013 Wójta Gminy Szudziałowo z
SZUDZIAŁOWO
dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy
(2011102)
na 2013 rok
SOKOŁY
Zarządzenie nr 23.2013 Wójta Gminy Sokoły z dnia 25
(2013082)
lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
Uchwała Nr XXXI/188/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli z
SUCHOWOLA
dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy
(2011093)
finansowej Powiatowi Sokólskiemu na 2013 rok
Uchwała Nr XXXI/187/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli z
SUCHOWOLA
dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
(2011093)
Gminy Suchowola na 2013 r.
Uchwała Nr XIX/113/13 Rady Gminy Turośl z dnia 10
TUROŚL
lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013
(2006062)
rok
Uchwala Nr XXXVII/289/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie
WASILKÓW
z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o
(2002133)
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr XXXVII/ 288/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie
WASILKÓW
z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody
(2002133)
ustalenia
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Zarządzenie nr 51.2013 Wójta Gminy Zawady z dnia 22
ZAWADY
lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013
(2002152)
rok

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

3430/13

protokół

3454/13

protokół

3473/13

protokół

3474/13

protokół

3475/13

protokół

3476/13

protokół

3477/13

protokół

3478/13

protokół

3480/13

3. Członek Kolegium – Anna Ostrowska omówiła niżej wymienione uchwały
i Zarządzenia organów j.s.t. (projekty rozstrzygnięć przedstawione Kolegium przez
Członka Kolegium znajdują się w aktach poszczególnych j.s.t.):
Nazwa JST
BIELSK
PODLASKI
(2003011)
BIELSK
PODLASKI
(2003011)
BIELSK
PODLASKI
(2003011)
BIELSK
PODLASKI
(2003011)
BIELSK
PODLASKI
(2003011)

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/212/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z
dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za
2012 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2012 r.
Uchwała Nr XXXIII/213/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z
dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski absolutorium za rok
2012
Uchwała Nr XXXIII/214/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z
dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji
celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc
finansową dla Powiatu Bielskiego
Uchwała Nr XXXIII/215/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z
dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w
budżecie miasta na 2013 r.
Zarządzenie Nr 393/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w
budżecie miasta na 2013 r.

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

3394/13

protokół

3395/13

protokół

3396/13

protokół

3397/13

protokół

3398/13
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BIELSK
PODLASKI
(2003011)
DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA
(2011013)
DOBRZYNIEWO
DUŻE (2002032)
DOBRZYNIEWO
DUŻE (2002032)
KOBYLINBORZYMY
(2013052)
KOBYLINBORZYMY
(2013052)
KOBYLINBORZYMY
(2013052)

Zarządzenie Nr 394/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Bielsk Podlaski na lata 2013-2016 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 20132023
Zarządzenie Nr 30/13 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z
dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok
Uchwała Nr XXXIII/188/13 Rady Gminy Dobrzyniewo
Duże z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXXIII/189/13 Rady Gminy Dobrzyniewo
Duże z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie emisji obligacji
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Zarządzenie Nr 49/13 Wójta Gminy Kobylin-Borzymy z
dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Kobylin-Borzymy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 50/13 Wójta Gminy Kobylin-Borzymy z
dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Kobylin-Borzymy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 50/13 Wójta Gminy Kobylin-Borzymy z
dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki
na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

protokół

3399/13

protokół

3400/13

protokół

3401/13

protokół

3402/13

protokół

3403/13

protokół

3404/13

protokół

3405/13

4. Członek Kolegium – Aleksander Piszczatowski omówił niżej wymienione uchwały
i Zarządzenia organów j.s.t. (projekty rozstrzygnięć przedstawione Kolegium przez
Członka Kolegium znajdują się w aktach poszczególnych j.s.t.):
Nazwa JST
POŚWIĘTNE
(2002082)
łomżyński
(2007000)
siemiatycki
(2010000)
wysokomazowiec
ki (2013000)

ŁAPY (2002063)

SURAŻ
(2002103)
SURAŻ
(2002103)

Rodzaj dokumentu
Zarządzenie nr RGO.0050.22.2013 Wójta Gminy
Poświętne z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2013 rok
Uchwała
Nr
XXVIII/155/2013
Rady
Powiatu
Łomżyńskiego z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmian
budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 r.
Uchwała Nr 67/450/13 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z
dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu siemiatyckiego na 2013 rok
Uchwała
Nr
87/280/2013
Zarządu
Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia 10 lipca 2013 roku w
sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
Zarządzenie Nr 389/13 Burmistrza Łap z dnia 10 lipca
2013
r.
w
sprawie
zaciągnięcia
kredytu
długoterminowego w kwocie 11.060.000 zł na
finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Suraża z dnia 02
lipca 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu
bankowego zaciągniętego przez STOWARZTYSZENIE
CICHY ZAKĄTEK KOWALE
Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Suraża z dnia 09
lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 r.

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

3376/13

protokół

3406/13

protokół

3407/13

protokół

3408/13

protokół

3409/13

protokół

3410/13

protokół

3411/13
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Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Tykocina z dnia 15
lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013
rok
Zarządzenie Nr 265/2013 Burmistrza Wasilkowa z dnia
WASILKÓW
16 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
(2002133)
Finansowej Gminy Wasilków
Uchwała Nr XXXVII/279/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie
WASILKÓW
z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i
(2002133)
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
Uchwała Nr XXXVII/280/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie
WASILKÓW
z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia
(2002133)
absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa za 2012 rok
Uchwała Nr XXXVII/282/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych jako wkładu własnego na realizację
WASILKÓW
zadania "Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z
(2002133)
przebudową" realizowanego w ramach Programu
Wieloletniego Kultura+priorytet "Biblioteka+Infrastruktura
Bibliotek"
Uchwała Nr XXXVII/285/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie
WASILKÓW
z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
(2002133)
Prognozy Finansowej Gminy Wasilków
Uchwała Nr XXXVII/286/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie
WASILKÓW
z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu
(2002133)
gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 262/2013 Burmistrza Wasilkowa z dnia
WASILKÓW
28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy
(2002133)
na 2013 rok
Uchwała Nr XXIV/141/13 Rady Gminy Białowieża z dnia
12 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o
jego
dofinansowanie
ze
środków
Mechanizmu
BIAŁOWIEŻA
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(2005022)
oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na
realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na
liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu
dofinansowania
Uchwała Nr 27.138.2013 Rady Gminy Czyże z dnia 19
CZYŻE (2005042) lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013
rok
Zarządzenie Nr 176/13 Wójta Gminy Jasionówka z dnia
JASIONÓWKA
16 lipca 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
(2008022)
2013
Zarządzenie Nr 23/13 Wójta Gminy Jaświły z dnia 16
JAŚWIŁY
lipca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
(2008032)
długoterminowego w 2013 roku na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 682.692 zł
Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Klukowo z dnia 28
KLUKOWO
czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2013042)
2013 rok
Zarządzenie Nr 177/13 Wójta Gminy Mały Płock z dnia
MAŁY
PŁOCK
19 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mały
(2006042)
Płock na 2013 rok
Zarządzenie Nr 133/2013 Wójta Gminy Milejczyce z dnia
MILEJCZYCE
12 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2010062)
2013 rok
Zarządzenie Nr 135/2013 Wójta Gminy Milejczyce z dnia
MILEJCZYCE
26 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2010062)
2013 rok
TYKOCIN
(2002123)

protokół

3412/13

protokół

3413/13

protokół

3414/13

protokół

3415/13

protokół

3416/13

protokół

3417/13

protokół

3418/13

protokół

3419/13

protokół

3420/13

protokół

3421/13

protokół

3422/13

protokół

3423/13

protokół

3424/13

protokół

3425/13

protokół

3426/13

protokół

3427/13
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NURZECSTACJA
(2010072)
ZBÓJNA
(2007092)
Związek
Kumiałka
Biebrza
(201103Z)

Zarządzenie Nr 173/2013 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z
dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 r.
Zarządzenie Nr 242/13 w sprawie zmian w budżecie
gminy Zbójna na 2013 rok
Gmin Uchwała Nr 21/13/2013 Zarządu Związku Gmin
- "Kumiałka-Biebrza" z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Związku
Gmin "Kumiałka-Biebrza" na 2013 rok
Uchwała Nr XXVII/146/13 Rady Gminy Hajnówka z dnia
16 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru
HAJNÓWKA
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
(2005062)
komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz
stawki za pojemnik o określonej pojemności
Uchwała Nr XIX/121/13 Rady Gminy Klukowo z dnia 28
KLUKOWO
czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
(2013042)
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Klukowo za 2012 rok

protokół

3428/13

protokół

3429/13

protokół

3430/13

protokół

3431/13

protokół

3522/13

5. Członek Kolegium – Aleksander Piszczatowski, omówił, w imieniu nieobecnego
Dariusza Renczyńskiego, niżej wymienione uchwały i Zarządzenia organów j.s.t.
(projekty rozstrzygnięć przedstawione Kolegium przez Członka Kolegium znajdują się
w aktach poszczególnych j.s.t.):
Nazwa JST

podlaskie
(2000000)

podlaskie
(2000000)

podlaskie
(2000000)
podlaskie
(2000000)
podlaskie
(2000000)

podlaskie
(2000000)

Rodzaj dokumentu
Uchwała nr 173/2488/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie
udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na
2013 r. na dofinansowanie działań Wojewódzkiego
Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w
zakresie realizacji zadań objętych "Programem
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na
lata 2009 - 2013"
Uchwała nr 173/2500/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie zlecenia
realizacji zadania pn.:"V Letni Festiwal Chopin nad Nettą"
Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Musica Serca w
Białymstoku
Uchwała nr 173/2501/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie zlecenia
realizacji zadania pn.:XI Białowieskie Integracje
Artystyczne "Peretocze" Fundacji "Muzyka Cerkiewna" z
siedzibą w Hajnówce
Uchwała nr 173/2508/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie województwa na rok 2013
Uchwała nr 174/2539/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie zlecenia
realizacji zadania pn.: "Nagranie płyty CD" Fundacji
Muzycznej OSTINATO
Uchwała nr 174/2541/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 17 lipca 2013 roku zmieniająca
uchwałę Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie
udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w
2013 roku zadań publicznych należących do
Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

3432/13

protokół

3433/13

protokół

3434/13

protokół

3435/13

protokół

3436/13

protokół

3437/13
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podlaskie
(2000000)

podlaskie
(2000000)
Łomża (2062000)
Łomża (2062000)
łomżyński
(2007000)
łomżyński
(2007000)
łomżyński
(2007000)
łomżyński
(2007000)
NOWOGRÓD
(2007043)
STAWISKI
(2006053)
JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY
(2002052)
KOLNO
(2006032)
KRYPNO
(2008052)
Łomża (2007022)
Łomża (2007022)
SIEMIATYCZE
(2010092)

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Uchwała nr 174/2512/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie zmiany
Uchwały Nr 149/2128/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie
zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu
województwa podlaskiego na 2013 r., podmiotem
wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie
zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, objętych "Programem współpracy
Województwa
Podlaskiego
z
organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku"
Uchwała nr 174/2548/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie zmian
w budżecie województwa na rok 2013
Uchwała Nr 347/XLI/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 10
lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok
2013
Zarządzenie Nr 155/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia
15 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na
2013 rok
Uchwała Nr 67/239/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu łomżyńskiego na 2013 rok
Uchwała Nr 67/240/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu łomżyńskiego na 2013 rok
Uchwała Nr 67/241/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu łomżyńskiego na 2013 rok
Uchwała Nr 67/242/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu łomżyńskiego na 2013 rok
Zarządzenie Nr 19/13 Burmistrza Nowogrodu z dnia 28
czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 r.
Zarządzenie Nr 40.2013 Burmistrza Stawisk z dnia 16
lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013
r.

protokół

3438/13

protokół

3439/13

protokół

3440/13

protokół

3441/13

protokół

3442/13

protokół

3443/13

protokół

3444/13

protokół

3445/13

protokół

3446/13

protokół

3447/13

Zarządzenie Nr ORG.0050.274.2013 z dnia 11 lipca 2013
protokół
r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

3448/13

Zarządzenie Nr 249/13 Wójta Gminy Kolno z dnia 16
lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno
na 2013 r.
Zarządzenie Nr 276/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 12
lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
Uchwała Nr XXXIII/172/13 Rady Gminy Łomża z dnia 17
lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
Uchwała Nr XXXIII/173/13 Rady Gminy Łomża z dnia 17
lipca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Zarządzenie nr 135/2013 Wójta Gminy Siemiatycze z
dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok

protokół

3449/13

protokół

3450/13

protokół

3451/13

protokół

3452/13

protokół

3453/13
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6. Członek Kolegium – Joanna Salachna omówiła niżej wymienione uchwały i
Zarządzenia organów j.s.t. (projekty rozstrzygnięć przedstawione Kolegium przez
Członka Kolegium znajdują się w aktach poszczególnych j.s.t.):
Nazwa JST
moniecki
(2008000)
moniecki
(2008000)
GONIĄDZ
(2008013)
SUPRAŚL
(2002093)
SUPRAŚL
(2002093)
SUPRAŚL
(2002093)
KUŹNICA
(2011052)
KUŹNICA
(2011052)
TRZCIANNE
(2008072)

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr 121/254/13 Zarządu Powiatu w Mońkach z
dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2013 rok
Uchwała Nr 122/258/13 Zarządu Powiatu w Mońkach z
dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2013 rok
Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Goniądza z dnia 23
lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok
Zarządzenie Nr 0050/355/2013 Burmistrza Supraśla z
dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej gminy Supraśl
Uchwała Nr XXXV/303/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z
dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy
na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 0050/357/2013 Burmistrza Supraśla z
dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie zmian do budżetu
gminy na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 146/13 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 8
lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 149/13 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 19
lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 139/13 Wójta Gminy Trzcianne z dnia 11
lipca 2013 r. w sprawie sprostowania błędów w
zarządzeniu

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

3455/13

protokół

3456/13

protokół

3457/13

protokół

3458/13

protokół

3459/13

protokół

3460/13

protokół

3461/13

protokół

3462/13

protokół

3463/13

7. Członek Kolegium – Marcin Tyniewicki omówił niżej wymienione uchwały i
Zarządzenia organów j.s.t. (projekty rozstrzygnięć przedstawione Kolegium przez
Członka Kolegium znajdują się w aktach poszczególnych j.s.t.):
Nazwa JST

Rodzaj dokumentu

Zarządzenie Nr 53/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia
16 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta
na 2013 rok
Uchwała nr XXX/212/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z
CZYŻEW
dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
(2013033)
na 2013 rok
Zarządzenie Nr VI/298/2013 Burmistrza Zabłudów z dnia
ZABŁUDÓW
28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2002143)
Zabłudów na 2013 rok
Uchwała Nr XXII/151/13 Rady Gminy Boćki z dnia 29
BOĆKI (2003042) lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2013
KOŁAKI
Zarządzenie Nr 141/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z
KOŚCIELNE
dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
(2014022)
na 2013 r.
Uchwała Nr 128/XXV/13 Rady Gminy Rutki z dnia 16
RUTKI (2014032) lipca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
rzecz Powiatu Zambrowskiego
HAJNÓWKA
(2005011)

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

3464/13

protokół

3465/13

protokół

3466/13

protokół

3467/13

protokół

3468/13

protokół

3469/13
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RUTKI (2014032)

RUTKI (2014032)

Uchwała Nr 129/XXV/13 Rady Gminy Rutki z dnia 16
lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie protokół
uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013
Uchwała Nr 131/XXV/13 Rady Gminy Rutki z dnia 16
lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru
protokół
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

3470/13

3471/13

8. Członek Kolegium – Danuta Kubylis, omówiła niżej wymienione uchwały
i Zarządzenia organów j.s.t. (projekty rozstrzygnięć przedstawione Kolegium przez
Członka Kolegium znajdują się w aktach poszczególnych j.s.t.):
Nazwa JST

Rodzaj dokumentu

Uchwała Nr 748/103/13 Zarządu Powiatu w Augustowie z
dnia 02 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Augustowskiego na 2013 rok.
Uchwała Nr 98/397/13 Zarządu Powiatu Grajewskiego z
grajewski
dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2004000)
powiatu grajewskiego na rok 2013.
Zarządzenie Nr 884/2013 Prezydenta Miasta Suwałk z
Suwałki
dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta
(2063000)
na 2013 rok
Uchwała Nr XXXIX/426/2013 Rady Miejskiej w
Suwałki
Suwałkach z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie zmian w
(2063000)
budżecie miasta na 2013 rok
Uchwała Nr XXXIX/427/2013 Rady Miejskiej w
Suwałki
Suwałkach z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie zmian
(2063000)
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata
2013-2030
Zarządzenie Nr 43/13 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 15
SEJNY (2009011) lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta
Sejny na 2013 rok
Uchwała Nr XXIII/193/13 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia
LIPSK (2001043) 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 r.
Uchwała Nr XXIII/196/13 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia
26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia
LIPSK (2001043)
sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Lipsk za 2012 rok.
Uchwała Nr XXIII/197/13 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia
LIPSK (2001043) 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Lipska.
Zarządzenie Nr 220/13 Burmistrza Lipska z dnia 04 lipca
LIPSK (2001043)
2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Zarządzenie Nr 39/13 Wójta Gminy Nowinka z dnia 15
NOWINKA
lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2001052)
2013 rok.
Uchwała Nr XXIII/151/13 Rady Gminy Płaska z dnia 28
PŁASKA
czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia
(2001062)
sprawozdania finansowego za 2012 rok.
Zarządzenie Nr 270/13 Wójta Gminy Raczki z dnia 19
RACZKI
lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013
(2012052)
r.
Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Wąsosz z dnia 19
WĄSOSZ
lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2004062)
2013 r.
augustowski
(2001000)

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

3481/13

protokół

3482/13

protokół

3483/13

protokół

3484/13

protokół

3485/13

protokół

3486/13

protokół

3487/13

protokół

3488/13

protokół

3489/13

protokół

3490/13

protokół

3492/13

protokół

3492/a/
13

protokół

3493/13

protokół

3494/13

29

WIŻAJNY
(2012092)
WIŻAJNY
(2012092)

Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Wiżajny
lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
2013 rok
Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Wiżajny
lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
2013 rok

z dnia 15
gminy na protokół

3495/13

z dnia 17
gminy na protokół

3496/13

9. Członek Kolegium – Maria Wasilewska, omówiła niżej wymienione uchwały i
Zarządzenia organów j.s.t. (projekty rozstrzygnięć przedstawione Kolegium przez
Członka Kolegium znajdują się w aktach poszczególnych j.s.t.):
Nazwa JST
RAJGRÓD
(2004043)
suwalski
(2012000)
suwalski
(2012000)
AUGUSTÓW
(2001011)
AUGUSTÓW
(2001011)
GRAJEWO
(2004011)
RAJGRÓD
(2004043)

RAJGRÓD
(2004043)
RAJGRÓD
(2004043)
RAJGRÓD
(2004043)
AUGUSTÓW
(2001022)
BAKAŁARZEWO
(2012012)
BAKAŁARZEWO
(2012012)
BAKAŁARZEWO

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr XXXI/211/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z
dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia
„Regulaminu przyznawania dotacji do usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Rajgród”.
Uchwała Nr CIV/266/13 Zarządu Powiatu w Suwałkach z
dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2013 rok
Uchwała Nr CV/270/13 Zarządu Powiatu w Suwałkach z
dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2013 rok
Zarządzenie Nr 361/13 Burmistrza Miasta Augustowa z
dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2013 rok
Zarządzenie Nr 364/13 Burmistrza Miasta Augustowa z
dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie zmian budżetu miasta
na 2013 rok
Zarządzenie Nr 364/13 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia
11 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta
Grajewo na rok 2013
Uchwała Nr XXXI/207/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z
dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Rajgród za 2012 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Rajgród za 2012 rok
Uchwała Nr XXXI/208/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z
dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Rajgrodu absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Rajgród za 2012 rok
Uchwała Nr XXXI/209/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z
dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXXII/212/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z
dnia 20 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Grajewskiemu.
Zarządzenie Nr OR.0050.207.2013
Wójta Gminy
Augustów z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2013
Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Bakałarzewo z
dnia 08 lipca 2013 rokuw sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 r.
Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Bakałarzewo z
dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej w 2013 roku.
Uchwała Nr XXIX/184/13 Rady Gminy Bakałarzewo z

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

3491/13

protokół

3497/13

protokół

3498/13

protokół

3499/13

protokół

3500/13

protokół

3501/13

protokół

3502/13

protokół

3503/13

protokół

3504/13

protokół

3505/13

protokół

3506/13

protokół

3507/13

protokół

3508/13

protokół

3509/13

30

(2012012)

dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 r.
Uchwała Nr XVI/139/2013 Rady Gminy Bargłów
BARGŁÓW
Kościelny z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wzoru
KOŚCIELNY
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
(2001032)
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
Uchwała Nr XVI/140/2013 Rady Gminy Bargłów
Kościelny z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie
BARGŁÓW
zmiany uchwały Nr XIV/115/2012 Rady Gminy Bargłów
KOŚCIELNY
Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru
(2001032)
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
BARGŁÓW
Zarządzenie Nr 241/2013 Wójta Gminy Bargłów
KOŚCIELNY
Kościelny z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie zmian w
(2001032)
budżecie gminy na 2013 rok
BARGŁÓW
Zarządzenie Nr 244/2013 Wójta Gminy Bargłów
KOŚCIELNY
Kościelny z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zmian w
(2001032)
budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 212/2013 Wójta Gminy Filipów z dnia 15
FILIPÓW
lipca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
(2012022)
długoterminowej w 2013 roku.
GRAJEWO
Zarządzenie Nr 317/13 Wójta Gminy Grajewo z 11 lipca
(2004022)
2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Krasnopol z
KRASNOPOL
dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej
(2009032)
Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 20132020
Zarządzenie Nr 164/2013 Wójta Gminy Krasnopol z dnia
KRASNOPOL
22 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
(2009032)
Krasnopol na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 23/13 Wójta Gminy Rutka Tartak z dnia
RUTKA-TARTAK
28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
(2012062)
2013 rok
Zarządzenie nr 169/2013 Wójta gminy Sejny z dnia 11
SEJNY (2009052) lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013
rok
Zarządzenie Nr 198/13 Wójta Gminy Suwałki z dnia 22
Suwałki
lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2012072)
na 2013 rok
Zarządzenie Nr 39.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia
SZYPLISZKI
16 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy
(2012082)
na 2013 rok
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