KOLEGIUM
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w Białymstoku
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA
w dniu 17 września 2013 r.
Przewodniczył: Stanisław Srocki
Protokolant: Agnieszka Bielawska
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Kolegium RIO w Białymstoku:
Przewodniczący: Stanisław Srocki
Członkowie: Katarzyna Gawrońska, Agnieszka Gerasimiuk, Anna Ostrowska,Aleksander
Piszczatowski, Dariusz Renczyński, Joanna Salachna, Marcin Tyniewicki- 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 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 – Anna Ostrowska

Uchwała nr XXXIII/268/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013 – UCHWAŁA KOLEGIUM
Nr 3701/13 – uznano, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa
w zakresie braku ujęcia w załączniku planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
powiatu, wymaganego art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), dotacji wprowadzonej do planu wydatków
w dziale 754, rozdziale 75412 § 2310 oraz wezwano do usunięcia naruszenia prawa we
własnym zakresie w toku dokonywania zmian.
Rada Powiatu w przedmiotowej uchwale dokonała zmian dochodów i wydatków.
W załączniku nr 2 do uchwały w dziale 754, rozdziale 75412 wprowadzono dotację na
wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł. W związku z powyższym należało ująć powyższy
wydatek w załączniku dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
zgodnie z art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 885 ze zm.).
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Zarządzenie nr 205/13 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie
zmian w budżecie miasta Brańsk na 2013 rok. – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3705/13 –
postanowiono wskazać na uchybienie formalne polegające na braku określenia w części
normatywnej zarządzenia bądź jego objaśnieniach rodzaju rozdysponowanej rezerwy
budżetowej (ogólna lub celowa).
Uchwała nr XXVI/136/13 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr
3722/13 – postanowiono:
- wskazać, że powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 217 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze
zm.), polegającym na błędnym wskazaniu źródła pokrycia deficytu budżetowego;
- wskazać, że powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem 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 r.
o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), polegającym na zaniechaniu
dostosowania ustalonych w uchwale budżetowej limitów zobowiązań
i upoważnień do ich zaciągnięcia do zmienionych kwot deficytu;
- uznać, że powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem przepisów art. 44
ust. 2 w zw. z art. 126 i art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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
uchwale budżetowej.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Kobylin-Borzymy dokonała zmian planu budżetu na
2013 rok, w wyniku których planowany deficyt uległ zmniejszeniu z kwoty 1 580 589 zł do
kwoty 1 311 111 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu wskazano pożyczkę zaciągniętą
w związku z Umową zawartą na realizację zadania inwestycyjnego sfinansowanego
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (§ 1 pkt 5 uchwały). W planie przychodów
(załącznik nr 4 do uchwały) dokonano zmniejszenia o kwotę 442 498 zł przychodów
z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (obecnie jest to kwota 1 138 091 zł) oraz
zwiększenia o kwotę 173 020 zł przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym (obecnie jest to kwota 440 020 zł). Przychody te, zarówno w konstrukcji budżetu
pierwotnego, jak i po dokonanych zmianach, mają służyć sfinansowaniu deficytu oraz
rozchodów budżetu. W związku z powyższym, kwota wykazana w § 1 pkt 5 treści
normatywnej uchwały nie znajduje odzwierciedlenia w planie przychodów budżetu, a co za
tym idzie przedmiotowy zapis narusza art. 217 ustawy o finansach publicznych.
Ponadto Kolegium Izby wskazuje, iż w § 11 uchwały budżetowej na 2013 rok
(uchwała Rady nr XXIII/119/13 z dnia 30 stycznia 2013 r.) zostały przyjęte limity
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu, a także upoważnienie do ich
zaciągania, na kwotę 1 580 589 zł. W związku z dokonanymi zmianami planu dochodów,
wydatków i przychodów powinny również nastąpić zmiany w części dotyczącej
przywołanych postanowień § 11 uchwały budżetowej.
W wyniku zmian dokonanych wyżej wymienioną uchwałą po stronie dochodów przyjęto
dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących (§
2030) w rozdziale 85219, zaś po stronie wydatków rozdysponowano ją w rozdziale 85295. W
świetle postanowień art. 44 ust. 2 w zw. z art. 126 i art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. c) 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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Uchwała nr XXVI/137/13 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin Borzymy na lata 2013 –
2016 – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3723/13 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa polegającym
na błędnym wykazaniu kwoty w załączniku nr 1, w kolumnie 11.2 dla roku 2013, czym
naruszono przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz.
86);
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
wieloletniej prognozie finansowej.
Rada Gminy Kobylin-Borzymy przedmiotową uchwałą dokonała zmian w wieloletniej
prognozie finansowej. W załączniku nr 1 ,,Wieloletnia prognoza finansowa” w kolumnie 11.2
,,Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego”
wykazała kwotę 925 942 zł, zaś z planu wydatków wynika, iż powinna być to kwota
929 892 zł. Powyższe narusza przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86).
Ponadto wskazano na uchybienia formalne polegające na błędnym, w świetle planu
dochodów i wydatków budżetu po zmianach, przyjęciu dla roku 2013 wartości
w niektórych kolumnach tabeli wpf. Specyfikację różnic pomiędzy planem budżetu (według
stanu na dzień 29.08.2013 r.) i wartościami wykazanymi dla roku 2013 w prognozie
finansowej obrazuje załącznik do uchwały.
Uchwała nr 253/XXVIII/13 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w
sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na
terenie Gminy Wysokie Mazowieckie– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3733/13 –
postanowiono:
- uznać iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 90 ust. 1 i ust. 2b
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zm.) w zakresie zastosowania w § 4 uchwały sformułowania: „Dotacja,
o której mowa w § 2 i 3 udzielana jest na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne
przedszkole...” oraz zastosowania w tytule załącznika nr 1 do uchwały sformułowania
„Wniosek o przyznanie dotacji...”
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie.
Rada Gminy Wysokie Mazowieckie w wymienionej uchwale w § 4 postanowiła, iż „Dotacja,
o której mowa w § 2 i 3 udzielana jest na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne
przedszkole...”. Użycie takiego sformułowania stoi w sprzeczności z art. 90 ust. 1 i ust. 2b
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zm.), z którego wynika, iż niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje z budżetu gminy pod
warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do
udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów, nie później niż do dnia
30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Wynika stąd, iż dotacja jest
udzielana na mocy przepisów ustawowych, a nie na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne
przedszkole.
Analogicznie, w załączniku nr 1 do uchwały Rada Gminy w tytule użyła
sformułowania „Wniosek o przyznanie dotacji...”, co także narusza przywołane wyżej
przepisy ustawy o systemie oświaty.
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Członek sprawozdawca – Dariusz Renczyński

Uchwała nr XXVII/190/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2013 – 2024 –
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3702/13 – postanowiono:
- uznać, że powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem przepisów art. 226
ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) poprzez określenie dla roku 2014 i roku 2015 wartości
rozchodów powodujących naruszenie w tych latach relacji, o której mowa w art. 243 ustawy –
i mając na uwadze wpływ przyjętych wartości na realistyczność prognozy kwoty długu
stwierdzić jej nieważność w całości.
Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu Hajnowskiego dokonała zmian w „Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2013 – 2024”, które według objaśnień
zawartych w załączniku nr 3 do uchwały polegały m.in. na zmianie harmonogramu spłaty rat
kredytów zaciągniętych w latach poprzednich (nie prognozuje się zaciągania nowych tytułów
dłużnych). Z przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały wartości wieloletniej prognozy
finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań (dalej tabela wpf.) wynika, że w
roku 2014 oraz w roku 2015 nie zostaną spełnione wskaźniki spłat zobowiązań określone w
art. 243 ustawy o finansach publicznych. Było to powodem wszczęcia postępowania
nadzorczego. Po zbadaniu uchwały na posiedzeniu w dniu 17 września 2013 r. Kolegium Izby
zważyło, co następuje.
Jak stanowią przepisy art. 226 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych,
wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna oraz określać dla każdego roku
objętego prognozą m.in. rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z
uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu, w tym
relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu. Według
przedłożonej do nadzoru prognozy finansowej powiat hajnowski zamierza spłacać zaciągnięty
dług do końca 2023 roku (dla roku 2024 w tabeli wpf. nie przyjęto żadnych wartości, nie
powinien być on zatem obejmowany okresem prognozowania). Z analizy zmiany
harmonogramu spłaty rat kredytów wynika, że Rada Powiatu postanowiła o zwiększeniu
wartości rozchodów w latach 2013 – 2016 o łączną kwotę 7 676 436 zł, w tym w roku 2014 o
kwotę 3 799 695 zł (przed zmianą plan rozchodów w tym roku wynosił 0 zł) oraz w roku
2015 o kwotę 2 676 260 zł (przed zmianą prognozowano rozchody o wartości 200 000 zł).
Dokonanym zmianom w projekcji wartości rozchodów towarzyszą zmniejszenia wydatków
bieżących tytułem odsetek od kredytów spłacanych w poszczególnych latach (łącznie – w
całym okresie prognozowania – o 3 192 000 zł).
Pomijając aspekt rzeczywistej zdolności powiatu hajnowskiego do osiągnięcia
prognozowanych wartości Kolegium Izby podkreśla, że przedstawione zmiany wieloletniej
prognozy finansowej zostały dokonane bez uwzględnienia regulacji prawnych
obowiązujących w kwestii obsługi zadłużenia. Jak to bowiem wyraźnie wynika z art. 243 ust.
1 ustawy o finansach publicznych (przepisy tego art. mają zastosowanie po raz pierwszy do
uchwał budżetowych na 2014 rok) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie
może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w
każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w
danym roku budżetowym spłat m.in. rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym
roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną
z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody
ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
Według informacji zawartej w tabeli wpf. wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty
zobowiązań (z uwzględnieniem przyjętych wartości rozchodów) przekroczą dopuszczalne
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wskaźniki spłaty zarówno w roku 2014, jak i w roku 2015. Tym samym oznacza to, że powiat
hajnowski nie będzie mógł we wskazanych latach uchwalić budżetów zawierających kwoty
rozchodów w wartościach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej. W konsekwencji
tego nie może być też uznana za realistyczną prognoza kwoty długu na kolejne lata – dług ten
nie zostanie bowiem spłacony w sposób i w okresie przyjętym w prognozie.
Mając na uwadze przedstawione okoliczności faktyczne i prawne Kolegium Izby
postanowiło jak w sentencji.
Uchwała nr XXVIII/147/13 Rady Miasta Kolno z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie miasta Kolno na 2013 r.– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3706/13 – postanowiono:
uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 237 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 ze zm.) poprzez niewyodrębnienie wydatków bieżących zaplanowanych
w rozdziale 60013 tytułem pomocy finansowej udzielanej innej jednostce samorządu
terytorialnego jako wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania
zmian w budżecie.
Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Kolno dokonała m.in. zmiany w wydatkach budżetu
miasta na 2013 w zakresie zadań własnych, które zostały przedstawione w załączniku nr 2 do
uchwały. Pośród tych zmian przyjęto plan wydatków w kwocie 30 000 zł w rozdz. 60013
„Drogi publiczne wojewódzkie”, w par. 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”
(jak wynika z odrębnej uchwały Rady Miasta, pomoc finansowa ma być przekazana jednostce
budżetowej Samorządu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na remont chodnika).
Należy wskazać, że stosownie do art. 216 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o finansach publicznych
wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego stanowią
odrębną od wydatków na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego kategorię
wydatków budżetu. Pomoc finansowa winna być określona odrębną uchwałą organu
stanowiącego (art. 216 ust. 2 pkt 5), zaś przekazanie pomocy w formie dotacji powinno
nastąpić na podstawie stosownej umowy (art. 220 i art. 250 ustawy). Z tych względów
wydatki dotacyjne na pomoc finansową udzielaną innej jednostce samorządu terytorialnego
powinny być wyodrębnione jako związane
z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu
terytorialnego, jak tego wymaga art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy.
Ponadto Kolegium Izby wskazało na uchybienia formalne w załączniku nr 4 do
przedmiotowej uchwały, polegające na wykazaniu kwot dotacji celowych udzielanych PZDW
w Białymstoku oraz Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie również w kolumnie dotyczącej dotacji
podmiotowych.
Uchwała nr 351/XLII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2013-2027 – UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 3707/13 – postanowiono wskazać, że powyższa uchwała została podjęta:
- z nieistotnym naruszeniem art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) w zakresie braku przyjęcia dla
lat 2014-2015 uszczegółowionych wartości niektórych rodzajów dochodów i wydatków,
- z nieistotnym naruszeniem art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych w zakresie braku
objaśnień przyjętych wartości dotyczących wydatków bieżących na obsługę długu w związku
z wprowadzeniem do prognozy finansowej kredytu długoterminowego,
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– oraz wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania
zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Przedmiotową uchwałą Rada Miejska Łomży dokonała zmian w wieloletniej prognozie
finansowej miasta na lata 2013-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1. Zawarta w tym załączniku
tabela wpf została sporządzona zgodnie z wzorem określonym przepisami rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
jednostki samorządu terytorialnego, jednakże nie podano w niej niektórych wartości. Dla roku
2014 i roku 2015 nie przedstawiono prognozy wartości w kol. 1.2.2, w której należy ujmować
prognozę wartości dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na
inwestycje – z danych zawartych w kol. 12.2 i 12.2.1 wynika natomiast, że w tych latach
prognozuje się pozyskanie środków na zadania finansowane z udziałem środków
pomocowych. W związku ze zmianą projekcji wartości wydatków majątkowych w latach
2014 – 2015 (kol. 2.2) nie przedstawiono też zmienionych wartości w kol. 11.4 i kol. 11.5, w
których należy ujmować kwoty wydatków inwestycyjnych kontynuowanych oraz nowych
wydatków inwestycyjnych.
Dokonane przedmiotową uchwałą zmiany wieloletniej prognozy finansowej polegały
również na wprowadzeniu przychodów w kwocie 18 995 830 zł, które mają pochodzić z
kredytu długoterminowego przewidzianego do zaciągnięcia w 2014 roku. W związku z tym
dokonano też zmiany projekcji wartości m.in. w zakresie długu publicznego oraz rozchodów
budżetu (kredyt ma być spłacany w latach 2018 – 2027). Na niezmienionym poziomie
pozostawiono natomiast prognozę wydatków bieżących na obsługę długu (tytułem odsetek,
kol. 2.1.3.1 tabeli wpf) w latach 2014 – 2027. Ze zmian w zakresie wydatków na obsługę
długu dokonanych w roku 2013 – ich zmniejszenia o kwotę 740 000 zł – można wnioskować,
że pozostawienie niezmienionej projekcji tych wartości w latach kolejnych powodowane jest
niższą od zakładanej uprzednio prognozą kosztów obsługi zadłużenia. Jednakże należy mieć
na uwadze, że wartość odsetek od kredytów i pożyczek ma istotne znaczenie dla ustalania
relacji, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z tego
też względu, zdaniem Kolegium Izby, wartości przyjęte w omawianym względzie powinny
zostać objaśnione (w związku z zamiarem pozyskania kredytu długoterminowego) w
załączniku do przedmiotowej uchwały, stosownie do art. 226 ust. 2a ustawy o finansach
publicznych.
Poza tym Kolegium Izby wskazało na uchybienia formalne polegające na tym, że:
- w kol. 11.1 tabeli wpf „Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” podano dla
roku 2013 wartość 118 018 630 zł, podczas gdy z planu budżetu na 2013 rok po zmianach
(według stanu na dzień 28.08.2013 r.) wynika wartość 119 314 159 zł,
- w załączniku nr 2 do uchwały przekazanej w postaci dokumentu elektronicznego (będącej
przedmiotem nadzoru na podstawie m.in. art. 230 ust. 8 i 9 ustawy o finansach publicznych),
w wierszu 1.3.2.1 „Budowa budynku komunalnego”, podano okres realizacji przedsięwzięcia
w latach 2013 – 2014, natomiast limity wydatków wykazano do roku 2015.
Uchwała nr 352/XLII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie miasta na rok 2013 – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3708/13 – postanowiono:
- wskazać, że powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 237 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze
zm.) poprzez niewyodrębnienie wydatków bieżących zaplanowanych w rozdz. 75095 tytułem
pomocy finansowej udzielanej innej jednostce samorządu terytorialnego, jako wydatków
związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego;
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– wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie.
Przedmiotową uchwałą Rada Miejska Łomży dokonała m.in. zmiany „planowanych
wydatków budżetowych zadań własnych na 2013 rok”, które zostały przedstawione
w załączniku nr 2 do uchwały. Pośród zmian przyjęto plan wydatków w kwocie 3 000 zł
w rozdz. 75095, w par. 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (jak
wynika z załącznika nr 7 do uchwały, zawierającego zestawienie kwot dotacji udzielanych
jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacja ma być przekazana gminie
Czechowice Dziedzice). Należy wskazać, że stosownie do art. 216 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy
o finansach publicznych wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu
terytorialnego stanowią odrębną od wydatków na zadania własne jednostek samorządu
terytorialnego kategorię wydatków budżetu. Pomoc finansowa winna być określona odrębną
uchwałą organu stanowiącego (art. 216 ust. 2 pkt 5), zaś przekazanie pomocy w formie
dotacji powinno nastąpić na podstawie stosownej umowy (art. 220 i art. 250 ustawy). Z tych
względów wydatki dotacyjne na pomoc finansową udzielaną innej jednostce samorządu
terytorialnego powinny być wyodrębnione jako związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego, jak tego wymaga art. 237 ust.
2 pkt 3 ustawy.
Ponadto Kolegium Izby wskazało na uchybienia formalne w załączniku nr 4 do
przedmiotowej uchwały: plan po zmianach wydatków majątkowych w rozdz. 60015
wykazano w kwocie ogółem 19 449 005 zł, zamiast 19 429 005 zł, zaś w rozdz. 60016
w kwocie 19 275 730 zł, zamiast 19 295 730 zł (w tym w par. 6050 w kwocie 6 275 730 zł,
zamiast 6 295 730 zł).
Zarządzenienr 198/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2013 rok– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3709/13 – postanowiono:
- wskazać na uchybienia formalne w załączniku nr 3 do przedmiotowego zarządzenia:
w wyniku niepoprawnie wykazanych kwot przed zmianą, plan po zmianach wydatków
majątkowych w rozdziale 60015 wykazano w kwocie ogółem 19 499 005 zł, zamiast 19 479
005 zł (w tym w paragrafie 6050 w kwocie 3 472 999 zł, zamiast 3 452 999 zł), w rozdziale
60016 w kwocie ogółem 19 225 730 zł, zamiast 19 245 730 zł (w tym w paragrafie 6050 w
kwocie 6 225 730 zł, zamiast 6 245 730 zł).
Uchwała nr XXIV/127/13 Rady Gminy Grabowo z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie Gminy Grabowo na 2013 rok – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3718/13 –
postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa, polegającym
na dokonaniu zmiany planu wydatków z tytułu dotacji bez uwzględnienia tej zmiany w
załączniku do uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku, co stanowi naruszenie art. 214 pkt 1 i art. 215
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.);
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy dokonała m.in. zmian planu wydatków budżetowych, w
tym polegających na zwiększeniu łącznie o 16.711 zł planu wydatków w § 2480 „Dotacja
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”, w rozdziałach 92109 oraz 92116
(łączny plan po zmianach dotacji podmiotowych dla instytucji kultury wynosi 161.711 zł).
Powyższa zmiana nie została odzwierciedlona w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na
2013 rok zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
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z budżetu gminy, co stanowi naruszenie art. 214 pkt 1 i art. 215 ustawy o finansach
publicznych. W świetle przywołanych przepisów zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu powinno być zgodne z przyjętym w tym zakresie planem wydatków
budżetu.
Ponadto Kolegium Izby wskazało na uchybienie formalne polegające na wykazaniu
w załączniku nr 4 do przedmiotowej uchwały planu wydatków inwestycyjnych w rozdz.
85415, zamiast w rozdz.85495.
Uchwała nr XXV/126/13 Rady Gminy Przytuły z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2013 – 2020.–
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3729/13 – postanowiono- wskazać na uchybienie formalne
polegające na błędnym, w świetle planu dochodów i wydatków budżetu po zmianach,
przyjęciu dla roku 2013 wartości w niektórych kolumnach tabeli wpf. Specyfikację różnic
pomiędzy planem budżetu i wartościami wykazanymi dla roku 2013 w prognozie finansowej
(według stanu na dzień 14 sierpnia 2013 r.) obrazuje załącznik do uchwały.
Członek sprawozdawca – Katarzyna Gawrońska
Uchwała Rady Miejskiej w Drohiczynie Nr XXVIII/199/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r. w
sprawie ustalenia opłaty targowej– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3710/13 – postanowiono:
uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w związku z:
1) brakiem określenia stawki opłaty targowej w pozostałych niż wymienione w § 1 ust. 1 i
ust. 2 Uchwały przypadkach, co stanowi naruszenie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze
zm.),
– w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie istotne naruszenie prawa oraz
wezwać do usunięcia tego naruszenia;
2) zapisami zawartymi w § 4 ust. 1 Uchwały, w których wskazano, iż „opłata targowa
pobierana jest w formie inkasa, na podstawie biletu opłaty targowej opatrzonego numerem
ścisłego zarachowania i pieczęcią Urzędu Miejskiego w Drohiczynie”, co może prowadzić do
naruszenia ustawowo przewidzianych form płatności podatków i opłat, wskazanych w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.
poz. 749 ze zm.),
– w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa.
Rada Miejska w Drohiczynie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/199/13 w dniu 27 sierpnia 2013 r.
w sprawie ustalenia opłaty targowej. Na posiedzeniu w dniu 17 września 2013 r. Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stwierdziło co następuje.
W § 1 Uchwały określono dzienne stawki opłaty targowej różnicując stawkę opłaty w
zależności od sposobu dokonywania sprzedaży. Jednocześnie nie określono stawki opłaty
targowej dla innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 pkt 1 - 3 form sprzedaży, co
narusza art. 19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym rada gminy
jest zobowiązana do określenia stawek opłaty targowej. Określenie to, w przypadku
różnicowania stawek, powinno uwzględniać wszystkie możliwe formy dokonywania
sprzedaży. Efekt ten można uzyskać na przykład poprzez wprowadzenie zapisu, iż w
pozostałych przypadkach dzienna stawka opłaty targowej wynosi ... zł.
W § 4 ust. 1 ww. Uchwały, wskazano, iż „opłata targowa pobierana jest w formie inkasa, na
podstawie biletu opłaty targowej opatrzonego numerem ścisłego zarachowania i pieczęcią
Urzędu Miejskiego w Drohiczynie”. Zapis powyższy może prowadzić do naruszenia art. 60
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.
poz. 749 ze zm.) poprzez ograniczenie ustawowo przewidzianych form płatności podatków i
opłat.
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Członek sprawozdawca – Joanna Salachna

Uchwała nr XLVI/337/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 sierpnia 2013 roku w
sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2013 rok. – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr
3711/13 – postanowiono wskazać na uchybienie formalne polegające na braku zgodności
danych wynikających z załącznika nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na
2013 rok” z planem wydatków budżetu gminy po zmianach, w rozdziale 60053 w zakresie §§
4217, 4219, 4269, 4307, 4707 i 4709.
Uchwała nr XLVI/338/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 sierpnia 2013 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2013 – 2016–
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3712/13 – postanowionowskazać na uchybienie formalne
polegające na tym, iż w załączniku nr 1, w wierszu „2013”, w kolumnie 12.3 – „Wydatki
bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy” wykazano kwotę 1.405.163 zł, natomiast zgodnie z planem
wydatków winna to być kwota 1.405.475 zł.
Uchwała nr XXIII/137/13 Rady Gminy Kuźnica z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2013 – 2019. –
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3725/13 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 227 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze
zm.) oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013
r., poz. 86) – poprzez niewykazanie wielkości w kol. 11.6 w latach 2013 – 2016;
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
WPF.
W załączniku nr 1, w kolumnie 11.6., w latach 2013 – 2016, nie wykazano żadnych wartości,
pomimo iż gmina zaplanowała w całym okresie objętym wieloletnią prognozą finansową
nr
wydatki majątkowe (kolumna 2.2) oraz wykazała w planie wydatków, w uchwale
XXIII/136/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok, dotację
w kwocie 3000 zł (dział 851, rozdział 85195, paragraf 6620). Brak wykazania tych wielkości
w kolumnie 11.6, w latach 2013 – 2016 narusza zapisy art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), który
wskazuje, iż wpf winna obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata
następne oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z
2013 r., poz. 86), który określa obligatoryjny wzór tabeli wpf i wielkości, które winny być w
nim zawarte.
Ponadto wskazano na uchybienia formalne polegające na tym, iż w załączniku nr 1 w wierszu
„2013”, w kolumnach 11.4 i 11.5 wykazano błędne kwoty.
Członek sprawozdawca – Agnieszka Gerasimiuk
Uchwała nr XXXIX/297/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w
sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok. – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3713/13 –
postanowiono wskazać na uchybienie formalne polegające na braku zgodności zadania
wykazanego w pozycji 16, w załączniku nr 2 „Zadania inwestycyjne w 2013 roku” z planem
wydatków budżetu po zmianach. W załączniku nr 2, w pozycji 16 (dział 926, rozdział 92601,
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§ 6050) wykazano kwotę 7.145 zł, zaś z planu wydatków po zmianach wynika, iż powinna
być kwota 8.000 zł.
Uchwała nr XXI/161/13 Rady Gminy Jasionówka z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok 2013 – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3720/13 –
postanowiono:
- uznać iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa w zakresie
braku zgodności załącznika planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego z planem wydatków, wymaganej art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie.
Rada Gminy Jasionówka w przedmiotowej uchwale dokonała zmian dochodów i wydatków.
W załączniku nr 2 do uchwały w dziale 921, rozdziale 92109, paragrafie 2480 wykazała
zmniejszenie wydatków o kwotę 30.893 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92116, paragrafie
2480 o kwotę 10.965 zł. W związku z powyższym w załączniku nr 4 do uchwały
wprowadzono powyższe zmiany. Jednak jak wynika z załącznika nr 4 nie ujęto w nim dotacji
celowej w dziale 921, rozdziale 92109, paragrafie 2800 w kwocie 2000 zł, co nie znajduje
odzwierciedlenia
w planie wydatków. Załącznik dotacji udzielanych z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego zgodnie z art. 214 pkt 1 w związku z art. 215 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) musi
zawierać zestawienie wszystkich udzielanych dotacji.
Uchwała nr XXI/162/13 Rady Gminy Jasionówka z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2013 - 2023–
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3721/13 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie braku
spełnienia w latach 2014 - 2015 roku wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) i w związku z tym stwierdzić nieważność
przedmiotowej uchwały.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Jasionówka dokonała zmian w „Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2013 – 2023”, które według objaśnień zawartych w
załączniku nr 3 do uchwały polegały m.in. na aktualizacji dochodów, wydatków oraz
rozchodów. Rada Gminy w podjętej uchwale, zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 pkt 6
ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiła relację, o
której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy. Relacja ta staje się obligatoryjna do budżetów
uchwalanych począwszy od 2014 r.
Z przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości na lata 2013-2023
wynika, że powyższe, ustawowe wymogi nie będą spełnione w latach 2014 - 2015. Zgodnie
z dyspozycją art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie będzie
mógł uchwalić budżetu we wskazanych latach.
Mając na uwadze przedstawione okoliczności faktyczne i prawne Kolegium Izby postanowiło
jak w sentencji.
Uchwała nr XXXVII/387/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 sierpnia 2013 roku w
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2013 – 2016–
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3947/13 – postanowionowskazać na uchybienia formalne
polegające na tym, iż w załączniku nr 1, w wierszu „2013”:
kwota dochodów wykazana w kolumnie 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące” (12.345.229 zł) jest niezgodna z kwotą wynikającą z planu
dochodów budżetu gminy na 2013 rok (13.291.531 zł);
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kwota wykazana w kolumnie 12.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub
zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”
(2.094.911 zł) jest niezgodna z kwotą wynikającą z planu wydatków budżetu gminy na
2013 rok (2.089.911 zł);
kwota wykazana w kolumnie 12.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub
zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”
(21.781.649 zł) jest niezgodna z kwotą wynikającą z planu wydatków budżetu gminy na
2013 rok (21.801.649 zł);
kwota wykazana w kolumnie 12.4.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy” (18.440.051 zł) jest niezgodna z kwotą wynikającą z planu wydatków
budżetu gminy na 2013 rok (18.609.660 zł).
Uchwała nr XXV/154/13 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 sierpnia 2013 roku o zmianach
Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013 i lata 2014 – 2021.– UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 3948/13 – postanowionowskazać na uchybienie formalne polegające na
błędnym, w świetle planu dochodów i wydatków budżetu po zmianach, przyjęciu dla roku
2013 wartości w niektórych kolumnach tabeli wpf. Specyfikację różnic pomiędzy planem
budżetu (według stanu na dzień 09.09.2013 r.) i wartościami wykazanymi dla roku 2013 w
prognozie finansowej obrazuje załącznik do uchwały.
Członek sprawozdawca – Aleksander Piszczatowski
Zarządzenienr 216/13 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 16 sierpnia 2013 roku w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Gminy Czeremcha na lata 2013 – 2020.– UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 3715/13 – postanowionowskazać na uchybienie formalne polegające na tym,
iż w załączniku nr 1, w wierszu „2013”, w kolumnie 1.1.5 – „z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące” wykazano kwotę 1.965.783 zł, natomiast zgodnie z planem
dochodów winna to być kwota 1.965.873 zł.
Uchwała nr XXV/198/13 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2013.– UCHWAŁA KOLEGIUM
Nr 3716/13 – postanowiono:
- uznać iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa w zakresie
braku aktualizacji załącznika planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wymaganego art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie.
Rada Gminy Czeremcha w przedmiotowej uchwale dokonała zmian dochodów i wydatków.
W załączniku nr 2 do uchwały w dziale 600, rozdziale 60014, paragrafie 6300 wykazano
zwiększenie wydatków w kwocie 19.237 zł. W związku z powyższym do uchwały należało
dołączyć aktualny załącznik dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
zgodnie z art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U.
z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
Uchwała nr 25.157.2013 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 6 września 2013 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2013 2030. – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3717/13 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa polegającym
na błędnym wykazaniu kwoty w załączniku nr 1, w kolumnie 11.2 dla roku 2013, czym
naruszono przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie
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wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz.
86)
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
wieloletniej prognozie finansowej.
Rada Gminy w Dubiczach Cerkiewnych przedmiotową uchwałą dokonała zmian w
wieloletniej prognozie finansowej. W załączniku nr 1 ,,Wieloletnia prognoza finansowa” w
kolumnie 11.2 ,,Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu
terytorialnego” wykazała kwotę 1.020.062 zł, zaś z planu wydatków wynika, iż powinna być
to kwota 1.021.337 zł. Powyższe narusza przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86).
Ponadto wskazano na uchybienia formalne polegające na błędnym, w świetle planu
dochodów i wydatków budżetu po zmianach, przyjęciu dla roku 2013 wartości w niektórych
kolumnach tabeli wpf. Specyfikację różnic pomiędzy planem budżetu (według stanu na dzień
06.09.2013 r.) i wartościami wykazanymi dla roku 2013 w prognozie finansowej obrazuje
załącznik do uchwały.
Zarządzenienr 227/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2013 rok– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3719/13 –
postanowionowskazać na uchybienie formalne polegające na tym, iż w załączniku nr 1 do
przedmiotowego zarządzenia dokonano między innymi przeniesienia wydatku w rozdziale
80106 pomiędzy
§ 4017, a § 4019 na kwotę 1.636 zł. Po dokonanej zmianie wydatki zaplanowane w
powyższym rozdziale z czwartą cyfrą finansowania „7” wynoszą ogółem 252.156 zł i są
niższe od zaplanowanych w budżecie dochodów na ten cel o kwotę 1.637 zł (plan dochodów
po zmianach: rozdział 80106, § 2007 – kwota 253.793 zł). Wskazuje się na potrzebę
dokonania zmiany w planie dochodów w powyższej klasyfikacji budżetowej w celu
doprowadzenia do zgodności planu dochodów z planem wydatków po zmianach pod
względem finansowania ze środków z budżetu UE danego zadania.
Uchwała nr XVII/119/2013 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok 2013.– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3726/13 –
postanowionowskazać na uchybienie formalne polegające na niepoprawnym określeniu w § 1
pkt 2 części normatywnej uchwały zwiększenia planu wydatków o kwotę 38.188 zł (zgodnie z
załącznikiem nr 2 należałoby wykazać kwotę 38.708 zł).
Uchwała nr XXVII/120/2013 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2013 – 2022. –
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3727/13 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 227 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze
zm.) oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013
r., poz. 86) – poprzez niewykazanie wielkości w kol. 11.4 – 11.6 w latach 2014 – 2016;
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
WPF.
W załączniku nr 1, w kolumnach 11.4 – 11.6, w latach 2014 – 2016, nie wykazano
żadnych wartości, pomimo, iż gmina zaplanowała w całym okresie objętym Wieloletnią
Prognozą Finansową wydatki majątkowe (kolumna 2.2). Brak wykazania tych wielkości
w kolumnach 11.4 – 11.6, w latach 2014 – 2016 narusza zapisy art. 227 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), który
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wskazuje, iż wpf winna obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata
następne oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z
2013 r., poz. 86), który określa obligatoryjny wzór tabeli wpf i wielkości, które winny być w
nim zawarte.
Ponadto wskazano na poniższe uchybienia formalne, polegające na tym, iż w
załączniku nr 1:
− w wierszu „2013”, w kolumnie 11.1 – „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane” wykazano kwotę 692.430 zł, natomiast zgodnie z budżetem winna
to być kwota 7.369.344 zł;
− w wierszu „2013”, w kolumnie 11.2 – „Wydatki związane z funkcjonowaniem
organów jednostki samorządu terytorialnego” wykazano kwotę 1.333.210 zł,
natomiast zgodnie
z budżetem winna to być kwota 1.991.805 zł;
− w wierszu „Wykonanie 2011”, w kolumnach 14.3 oraz 14.3.2 wykazano kwotę
104.012,04 zł, która nie powinna być wykazywana w tym roku, ponieważ spłata długu
z wydatków w takiej kwocie nastąpi w roku 2012;
− w wierszu „2013”, w kolumnie 14.1 niepoprawnie wykazano spłaty rat kapitałowych
wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (wykazano tylko
kwotę rozchodów zaplanowanych do spłaty w 2013 roku).
Uchwała nr XVII/180/2013 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nurzec Stacja na lata 2013-2024–
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3728/13 – postanowiono- wskazać na uchybienia formalne
polegające na tym, iż w załączniku nr 1, w wierszu „2013 a”:
- w kolumnie 1.1.5 wykazano kwotę 2.338.482 zł, zaś z planu dochodów budżetu po
zmianach wynika, iż powinna być to kwota 2.387.694 zł;
- w kolumnie 11.6 wykazano 0, zaś z planu wydatków budżetu po zmianach wynika, iż
powinna być wykazana kwota 9.755 zł.
Uchwała nr XIX/141/2013 Rady Gminy Sidra z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w
budżecie gminy Sidra na 2013 r.– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3730/13 – postanowiono:
- uznać iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa w zakresie
braku aktualizacji załącznika planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wymaganego art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie.
Rada Gminy Sidra w przedmiotowej uchwale dokonała zmian dochodów i wydatków. W
załączniku nr 2 do uchwały w dziale 600, rozdziale 60014, paragrafie 6300 wykazano
zwiększenie wydatków w kwocie 184.493 zł, w dziale 851, rozdziale 85111, paragrafie 6220
w kwocie 3.000 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92109, paragrafie 2480 w kwocie 112.600 zł.
W związku z powyższym do uchwały należało dołączyć aktualny załącznik dotacji
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 214 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
Ponadto w załączniku nr 3, w pozycji 7 „Budowa sieci wodociągowej w obrębie wsi
Jacowlany - Racewo” wykazana kwota 65.106 zł w kolumnach 6, 7 i 10 jest niezgodna z
planem wydatków po zmianach (winno być 115.106 zł).
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Członek sprawozdawca – Marcin Tyniewicki
Uchwała nr 129/XXV/2013 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 26 sierpnia 2013 r. w
sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 20132016– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3724/13 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa w zakresie
niewykazania w załączniku nr 1, w kolumnie 10.1 żadnych wartości, pomimo posiadania przez gminę
spłat kredytów i pożyczek, co wynika z art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w WPF

Rada Gminy Kulesze Kościelne w załączniku nr 1, w kolumnie 10.1, nie wykazała żadnych
wartości, pomimo posiadania przez gminę spłat kredytów i pożyczek. Wykazanie
przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej nakazuje art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
Ponadto wskazano na uchybienia formalne polegające na tym, iż w załączniku nr 1, w
wierszu „2013 a”:
- w kolumnie 1.1.5 wykazano kwotę 1.876.829,27 zł, zaś z planu dochodów budżetu po
zmianach wynika, iż powinna być kwota 1.878.629,27;
- w kolumnie 12.1.1 wykazano 0, zaś z planu dochodów budżetu po zmianach wynika, iż
powinna być kwota 166.443 zł.
Członek sprawozdawca – Agnieszka Gerasimiuk, w imieniu nieobecnej Marii
Wasilewskiej
Uchwała nr XXVIII/166/13 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 5 września 2013 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na
lata 2013 – 2022– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3781/13 – postanowionowskazać na
uchybienie formalne polegające na tym, iż w załączniku nr 1, w wierszu „2013”, w kolumnie
11.4 i 11.5 wykazano łączną kwotę na wydatki inwestycyjne w błędnej wysokości 7.122.325
zł. Zgodnie z planem wydatków na 2013 rok suma wydatków inwestycyjnych wynosi
7.042.325 zł.
Uchwała nr XXXIX/284/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013 – 2026–
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3890/13 – postanowionowskazać na uchybienie formalne
polegające na tym, iż w załączniku nr 1, w wierszu „2013”, w kolumnie 1.1.5 – „z tytułu
dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” wykazano kwotę 10.924.804 zł, natomiast
zgodnie z planem dochodów winna to być kwota 11.016.360 zł.
Uchwała nr XXXIX/285/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok. – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3891/13 –
postanowionowskazać na uchybienie formalne polegające na braku zgodności danych
wynikającychz załącznika nr 5 „Dotacje udzielane z budżetu miasta Grajewo na 2013 rok” z
planem wydatków budżetu miasta po zmianach, w zakresie dotacji „Dla jednostek sektora
finansów publicznych – Powiat Grajewski”. W budżecie ujęto w rozdziale 85111 zaś w
załączniku nr 5 przedstawiono w rozdziale 85311.
Uchwała nr XXIII/168/2013 Rady Gminy Filipów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Filipów na lata 2013-2019– UCHWAŁA
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KOLEGIUM Nr 3892/13 – postanowionowskazać na uchybienia formalne polegające na tym,
iż w załączniku nr 1, w wierszu „2013”:
- suma kolumn 11.4 („Wydatki inwestycyjne kontynuowane”) oraz 11.5 („Nowe wydatki
inwestycyjne”) wynosi 17.507.383 zł, zaś z planu wydatków budżetu po zmianach wynika,
iż suma wskazanych kolumn powinna wynosić 17.277.753 zł;
- w kolumnie 11.6 („Wydatki majątkowe w formie dotacji”) wykazano kwotę 382.598 zł, zaś
z planu wydatków budżetu po zmianach wynika kwota 373.578 zł.
Uchwała nr XXXVIII/251/13 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie
dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2013 – 2023–
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3896/13 – postanowionowskazać na uchybienia formalne
polegające na tym, iż:
- w załączniku nr 1, w kolumnie 14.1 „spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów
wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już
zaciągniętych” winny zostać wykazane spłaty faktycznie zaciągniętych już kredytów;
w załączniku nr 2 ,,Wykaz przedsięwzięć do WPF” dla przedsięwzięcia
pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej…” limit na 2013 rok został
określony w kwocie 297.650 zł. Wystąpiła rozbieżność z uchwałą Nr XXXVIII/250/13 Rady
Gminy Radziłów w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, w której z załącznika nr 3
,,Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 r.” wynika, iż na to zadanie przeznaczono kwotę
391.650 zł.
Członek sprawozdawca – Agnieszka Gerasimiuk, w imieniu nieobecnej Danuty Kubylis
Uchwała nr 178/XXVII/13 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2013 - 2016–
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3889/13 – 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 (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
Zachowanie ustawowej relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014
27
roku staje się obligatoryjne na mocy art. 121 ust. 2 ustawy z dnia
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 korzystania
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 (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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.
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Ponadto wskazano na uchybienia formalne polegające na tym, iż w wierszu ,,2013”:
- w kolumnie 11.1 wykazano błędną kwotę 29.835.936 zł, zaś z planu wydatków po zmianach
wynika, iż powinna być kwota 31.993.880 zł;
- w kolumnach 11.4 „wydatki inwestycyjne kontynuowane” i 11.5 „nowe wydatki
inwestycyjne” wykazano kwotę niezgodną z kwotą wynikającą z planu wydatków po
zmianach (jest 4.164.839 zł, powinno być 4.014.939 zł);
- w kolumnie 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” kwoty niezgodnej z kwotą
wynikającą z planu wydatków po zmianach (jest 443.694 zł, powinno być 448.694 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;
- w kolumnie 12.3.1 należało wykazać kwotę z paragrafu z czwartą cyfrą ,,7”. Z planu
wydatków po zmianach wynika, iż jest to kwota 5.297.164 zł, a wykazano kwotę
5.285.164 zł.
Zarządzenienr 212/13 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy Płaska na 2013 r.– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3893/13 – postanowiono:
- uznać, iż powyższe zarządzenie zostało podjęte z nieistotnym naruszeniem prawa w zakresie
braku podziału w załączniku nr 1 „Zmiany w planie wydatków” zgodnie z art. 236 oraz art.
237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885
ze zm.);
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie.
Wójt Gminy Płaska dokonując zmian w planie wydatków (załącznik nr 1) nie zastosował
podziału na zadania własne, zlecone i realizowane na zasadzie porozumień, czym naruszył
dyspozycję art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednocześnie
nie wyodrębnił dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe, naruszając tym
samym art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Uchwała nr XXVI/164/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 r. – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3895/13 – postanowiono:
- wskazać, że powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 235 ust. 1
oraz art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z
2013 r., poz. 885 ze zm.) w zakresie braku wyodrębnienia w załącznikach nr 1 i nr 2 kwot
dochodów i wydatków bieżących i majątkowych
– wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie.
W przedmiotowej uchwale, w załącznikach nr 1 i nr 2 nie wyodrębniono kwot dochodów i
wydatków bieżących i majątkowych, naruszając tym samym art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885
ze zm.), które stanowią, iż w planie dochodów oraz w planie wydatków budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej, planowane kwoty odpowiednia dochodów oraz wydatków bieżących i
majątkowych.

16

II.
1. Członek Kolegium – Katarzyna Gawrońskaomówiła 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

Uchwala Nr XXXIV/224/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z
dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso.
CZARNA
Zarządzenie Nr 229/13 Burmistrza Czarnej Białostockiej z
BIAŁOSTOCKA
dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
(2002023)
Gminy Czarna Białostocka na 2013 rok
CZARNA
Uchwała Nr XXVIII/172/13 Rady Miejskiej w Czarnej
BIAŁOSTOCKA Białostockiej z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w
(2002023)
budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2013 rok
Uchwała Nr XXVIII/174/13 Rady Miejskiej w Czarnej
Białostockiej zdnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniająca
CZARNA
uchwałę Nr XXVI/164/13 z dnia 11 czerwca 2013 r. w
BIAŁOSTOCKA
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
(2002023)
Białostockiemu na dofinansowanie zadania "Przebudowa
ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej na odcinku od ul.
Kościelnej do ul. Wrzosowej"
Uchwała Nr XXVIII/175/13 Rady Miejskiej w Czarnej
CZARNA
Białostockiej z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wyboru
BIAŁOSTOCKA
metody ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami
(2002023)
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
CZARNA
Zarządzenie Nr 232/13 Burmistrza Czarnej Białostockiej z
BIAŁOSTOCKA
dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
(2002023)
Gminy Czarna Białostocka na 2013 rok
Zarządzenie Nr 255/13 Wójta Gminy Gródek z dnia 29
GRÓDEK
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2002042)
Gródek na 2013 r.
NAREWKA
Zarządzenie nr 176/13 Wójta Gminy Narewka z 30
(2005092)
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XX/150/13 Rady Gminy Orla z dnia 27
ORLA (2003062)
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
WYSOKIE
Uchwała Nr 246/XXVIII/13 Rady Gminy Wysokie
MAZOWIECKIE
Mazowieckie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie
(2013102)
określenia wzorów formularzy informacji podatkowych
BIELSK
PODLASKI
(2003011)

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

3734/13

protokół

3735/13

protokół

3736/13

protokół

3737/13

protokół

3738/13

protokół

3739/13

protokół

3740/13

protokół

3741/13

protokół

3742/13

protokół

3743/13

2. Członek Kolegium –Agnieszka Gerasimiuk 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
ZAMBRÓW
(2014052)
TUROŚL
(2006062)

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr 196/XXVI/13 Rady Gminy Zambrów z 12
września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi
Powiatowemu w Zambrowie Sp. z o.o.
Uchwała Nr XX/114/13 Rady Gminy Turośl z dnia 14
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

3731/13

protokół

3732/13

17

2013 rok
Zarządzenie Nr 346/13 Burmistrza Miasta Siemiatycze z
SIEMIATYCZE
dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
(2010011)
miasta na 2013 r.
Uchwała Nr XXXVII/390/13 Rady Miejskie w Łapach z
dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ŁAPY (2002063)
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Zarządzenie Nr 46.2013 Burmistrza Stawisk z dnia 14
STAWISKI
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2006053)
2013 r.
Uchwała Nr XLI/213/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z
STAWISKI
dnia 3 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
(2006053)
gminy na 2013 r.
Uchwała Nr XXXIX/294/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie z
WASILKÓW
dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia inkasentów
(2002133)
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
zasad wynagradzania za inkaso.
Uchwała Nr XXXIX/296/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie z
dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy
WASILKÓW
finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie
(2002133)
inwestycyjne - Przebudowa drogi powiatowej nr 1393B
na odcinku ulicy Wasilkowskiej w Jurowcach
Zarządzenie Nr 186.2013 Wójta Gminy Czyże z dnia 14
CZYŻE (2005042) sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok.
Zarządzenie Nr 154/13 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia
DZIADKOWICE
21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2010032)
na 2013 r. - przeniesienie wydatków budżetowych między
paragrafami i rozdziałami
Zarządzenie Nr 156/13 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia
DZIADKOWICE
30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2010032)
na 2013 r. - przeniesienie wydatków budżetowych między
paragrafami i rozdziałami
Zarządzenie Nr 183/13 Wójta Gminy Jasionówka z dnia
JASIONÓWKA
30 sierpnia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2008022)
rok 2013
Uchwała Nr XXV/153/13 Rady Gminy Jaświły z dnia 30
JAŚWIŁY
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2008032)
2013 rok
Uchwała Nr XXV/155/13 Rady Gminy Jaświły z dnia 30
sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
JAŚWIŁY
Powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie przebudowy
(2008032)
chodników przy drogach powiatowych położonych na
terenie Gminy Jaświły
JUCHNOWIEC
Zarządzenie Nr ORG.0050.295.2013 Wójta Gminy
KOŚCIELNY
Juchnowiec Kościelny z dnia 30 sierpnia 2013 roku w
(2002052)
sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
KRYPNO
Zarządzenie Nr 287/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 9
(2008052)
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
Uchwała Nr XXVII/148/2013 Rady Gminy Krypno z dnia
KRYPNO
30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2008052)
na 2013 r.
Zarządzenie Nr 244/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23
MIELNIK
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2010052)
2013 r.
Zarządzenie Nr RGO.0050.27.2013 Wójta Gminy
POŚWIĘTNE
Poświętne z 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w
(2002082)
budżecie
SIEMIATYCZE
Zarządzenie Nr 145/2013 Wójta Gminy Siemiatycze z

protokół

3744/13

protokół

3745/13

protokół

3746/13

protokół

3747/13

protokół

3748/13

protokół

3749/13

protokół

3750/13

protokół

3751/13

protokół

3752/13

protokół

3753/13

protokół

3754/13

protokół

3755/13

protokół

3756/13

protokół

3757/13

protokół

3758/13

protokół

3759/13

protokół

3760/13

protokół

3761/13
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(2010092)

dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 r.
Zarządzenie Nr 186.2013 Wójta Gminy Szudziałowo z
SZUDZIAŁOWO
dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: zmian budżetu gminy
(2011102)
na 2013 rok
ZAWADY
Zarządzenie Nr 58.2013 Wójta Gminy Zawady z dnia 13
(2002152)
sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr 166/XXXII/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
CIECHANOWIEC
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
(2013023)
Wysokomazowieckiemu
Uchwała Nr 168/XXXII/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
CIECHANOWIEC
z 9 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2013023)
gminy na 2013 r.
Uchwała Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Łapach z
ŁAPY (2002063)
dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji
celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach
Uchwała Nr XXXVII/388/13 Rady Miejskiej w Łapach z
ŁAPY (2002063)
dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2013
Uchwała Nr XXXVII/389/13 Rady Miejskiej w Łapach z
dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie udzieleniapomocy
finansowejPowiatowi Białostockiemu na częściowe
ŁAPY (2002063)
pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za rok
obrotowy 2012
Zarządzenie Nr 416/13 Burmistrza Łap z dnia 30 sierpnia
ŁAPY (2002063)
2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Zarządzenie Nr 421/13 Burmistrza Łap z dnia 11
ŁAPY (2002063)
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 r.
Zarządzenie Nr 423/13 Burmistrza Łap z dnia 16
ŁAPY (2002063)
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 r.
Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Suchowoli z dnia 30
SUCHOWOLA
sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
(2011093)
długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Zarządzenie Nr 79/2013 Burmistrza Suchowoli z dnia 30
SUCHOWOLA
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2011093)
Suchowola na 2013 r.
Zarządzenie Nr 281/2013 Burmistrza Wasilkowa z dnia
WASILKÓW
30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na
(2002133)
2013 rok
Zarządzenie Nr 138/2013 Wójta Gminy Milejczyce z dnia
MILEJCZYCE
29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2010062)
na 2013 rok
Uchwała NrXXIII/157/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 6
POŚWIĘTNE
września 2013 r. w sprawie zmian w WPF na lata 2013(2002082)
02016
Uchwała Nr XXIII/158/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 6
POŚWIĘTNE
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na
(2002082)
2013 r.
Zarządzenie Nr 190.2013 Wójta Gminy Szudziałowo z
SZUDZIAŁOWO
dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy
(2011102)
na 2013 rok
Uchwała Nr 195/XXVI/13 Rady Gminy Zambrów z 12
ZAMBRÓW
września 2013 r. w sprawie zmiany WPF Gminy
(2014052)
Zambrów na lata 2013-2016

protokół

3762/13

protokół

3763/13

protokół

3949/13

protokół

3950/13

protokół

3951/13

protokół

3952/13

protokół

3953/13

protokół

3954/13

protokół

3955/13

protokół

3956/13

protokół

3957/13

protokół

3958/13

protokół

3959/13

protokół

3960/13

protokół

3961/13

protokół

3962/13

protokół

3963/13

protokół

3964/13
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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
białostocki
(2002000)
białostocki
(2002000)
białostocki
(2002000)
białostocki
(2002000)
białostocki
(2002000)
sokólski
(2011000)
sokólski
(2011000)
BIELSK
PODLASKI
(2003011)
BIELSK
PODLASKI
(2003011)
BIELSK
PODLASKI
(2003011)
BIELSK
PODLASKI
(2003011)
DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA
(2011013)
KNYSZYN
(2008043)
KNYSZYN
(2008043)

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/267/2013 Rady Powiatu
Białostockiego z 22 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Tykocin na organizację
Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych
Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu białostockiego
Uchwała Nr XXXIII/269/2013 Rady Powiatu
Białostockiego z 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian
w WPF
Uchwała Nr XXXIII/270/2013 Rady Powiatu
Białostockiego z 22 sierpnia 2013 r. w sprawie pokrycia
ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok SPZOZ w
Łapach
Uchwała Nr 530/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z
22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu
Białostockiego na rok 2013- Plan wykonawczy
Uchwała Nr 539/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z
dnia 6 września 2013 roku w sprawie podziału rezerw
oraz zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
Uchwała Nr XXVI/182/2013 Rady Powiatu Sokólskiego z
dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 20132022
Uchwała Nr XXVI/183/2013 Rady Powiatu Sokólskiego z
dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2013
Uchwała Nr XXXIV/221/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z
dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w
budżecie miasta na 2013 r.
Uchwała Nr XXXIV/222/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z
dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023
Uchwała Nr XXXIV/223/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z
dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości
Zrządzenie Nr 415/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w
budżecie miasta na 2013 r.
Zarządzenie Nr 36/13 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z
dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 219/13 Burmistrza Knyszyna z dnia 22
sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 220/13 Burmistrza Knyszyna z dnia 22
sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu
długoterminowego dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Dr E. Jelskiego w
Knyszynie

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

3764/13

protokół

3765/13

protokół

3766/13

protokół

3767/13

protokół

3768/13

protokół

3769/13

protokół

3770/13

protokół

3772/13

protokół

3773/13

protokół

3774/13

protokół

3775/13

protokół

3776/13

protokół

3777/13

protokół

3778/13
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KNYSZYN
(2008043)
KNYSZYN
(2008043)
DOBRZYNIEWO
DUŻE (2002032)
WYSOKIE
MAZOWIECKIE
(2013102)
sokólski
(2011000)

Uchwała Nr XXV/192/13 Rady Miejskiej w Knyszynie z
dnia 6 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie
Uchwała Nr XXV/195/13 Rady Miejskiej w Knyszynie z
dnia 6 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w
budżecie gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr XXXIV/190/13 Rady Gminy Dobrzyniewo
Duże z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 247/XXVIII/13 Rady Gminy Wysokie
Mazowieckie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 244/2013 Zarządu Powiatu Sokólskiego z
dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2013

protokół

3779/13

protokół

3780/13

protokół

3782/13

protokół

3783/13

protokół

3791/13

4. Członek Kolegium –Aleksander Piszczatowskiomówił 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 XXIII/145/2013 Rady Gminy Korycin z dnia
20 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Korycin na 2013 rok
Uchwała Nr XVIII/159/13 Rady powiatu Siemiatyckiego z
dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia
siemiatycki
zmian w uchwale Rady powiatu Siemiatyckiego Nr
(2010000)
XV/136/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie
przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2013 rok
Uchwała Nr XVIII/160/13 Rady Powiatu Siemiatyckiego z
siemiatycki
dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w
(2010000)
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Siemiatyckiego
Uchwała Nr XXV/181/2013 Rady Powiatu
wysokomazowiec
Wysokomazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w
ki (2013000)
sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
Uchwała Nr 92/299/2013 Zarządu Powiatu
wysokomazowiec
Wysokomazowieckiego z dnia 4 września 2013 roku w
ki (2013000)
sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
WYSOKIE
Uchwała Nr XXXIII/161/13 Rady Miasta Wysokie
MAZOWIECKIE
Mazowieckie z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w
(2013011)
budżecie
Uchwała Nr XXVIII/196/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie
DROHICZYN
z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
(2010023)
gminy na 2013 r.
Uchwała Nr XXVIII/201/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie
DROHICZYN
z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wyboru metody
(2010023)
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i stawki tej opłaty.
Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie
DROHICZYN
z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie terminu,
(2010023)
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
DROHICZYN
Zarządzenie Nr 185/2013 Burmistrza Drohiczyna z dnia
KORYCIN
(2011032)

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

3811/13

protokół

3784/13

protokół

3785/13

protokół

3786/13

protokół

3787/13

protokół

3788/13

protokół

3789/13

protokół

3790/13

protokół

3791/13

protokół

3792/13
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(2010023)
KLESZCZELE
(2005073)
MICHAŁOWO
(2002073)
MICHAŁOWO
(2002073)
SURAŻ
(2002103)
SURAŻ
(2002103)
SZEPIETOWO
(2013093)
TYKOCIN
(2002123)
BIELSK
PODLASKI
(2003032)
BIELSK
PODLASKI
(2003032)
BIELSK
PODLASKI
(2003032)
CZEREMCHA
(2005032)
DUBICZE
CERKIEWNE
(2005052)
DUBICZE
CERKIEWNE
(2005052)
GRODZISK
(2010042)
HAJNÓWKA
(2005062)

HAJNÓWKA
(2005062)

JANÓW
(2011022)

29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 r.
Zarządzenie Nr 203/2013 Burmistrza Kleszczel z dnia 30
sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy w 2013 r.
Uchwała Nr XXVI/243/13 Rady Miejskiej w Michałowie z
dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na
2013 rok
Uchwała Nr XXVI/244/13 Rady Miejskiej w Michałowie z
dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2013 2024
Uchwała Nr XXXI/150/13 Rady Miejskiej w Surażu z dnia
29 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na
sfinansowanie prac konserwatorskich
Uchwała Nr XXXI/152/13 Rady Miejskiej w Surażu z dnia
29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 r.
Uchwała Nr XXIV/165/13 Rady Miejskiej w Szepietowie z
dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 49/2013 Burmistrza Tykocina z dnia 30
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok.
Uchwała Nr XXX/191/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z
dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2013-2022
Uchwała Nr XXX/192/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z
dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z
dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2013-2022
Uchwała Nr XXV/197/13 Rady Gminy Czeremcha z dnia
30 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Hajnowskiemu
Zarządzenie Nr 132.2013 Wójta Gminy Dubicze
Cerkiewne z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 25.158.2013 Rady Gminy Dubicze
Cerkiewne z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Grodzisk Nr 115/13 z dnia 23
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 r.
Uchwała Nr XXVIII/147/13 Rady Gminy Hajnówka z dnia
4 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Uchwała Nr XXVIII/149/2013 Rady Gminy Hajnówka w
sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek
budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym
rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu
finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich
zatwierdzania
Uchwała Nr XXI/134/13 Rady Gminy Janów z dnia 05
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

protokół

3793/13

protokół

3794/13

protokół

3795/13

protokół

3796/13

protokół

3797/13

protokół

3798/13

protokół

3799/13

protokół

3800/13

protokół

3801/13

protokół

3802/13

protokół

3803/13

protokół

3804/13

protokół

3805/13

protokół

3806/13

protokół

3807/13

protokół

3808/13

protokół

3809/13
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na 2013 rok
Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Klukowo z dnia 30
KLUKOWO
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2013042)
2013 rok
KORYCIN
Zarządzenie Nr 111/2013 Wójta Gminy Korycin w
(2011032)
sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
Zarządzenie Nr 112/2013 Wójta Gminy Korycin z dnia 30
KORYCIN
sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
(2011032)
Finansowej Gminy Korycin na lata 2013-2030
Zarządzenie Nr 182/13 Wójta Gminy Mały Płock z dnia
MAŁY PŁOCK
19 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
(2006042)
Mały Płock na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 184/13 Wójta Gminy Mały Płock z dnia
MAŁY PŁOCK
30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
(2006042)
Mały Płock na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 185/13 Wójta Gminy Mały Płock z dnia
MAŁY PŁOCK
03 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
(2006042)
Mały Płock na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 186/13 Wójta Gminy Mały Płock z dnia
MAŁY PŁOCK
04 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
(2006042)
długoterminowego w 2013 roku.
Zarządzenie Nr 187/13 Wójta Gminy Mały Płock z dnia
MAŁY PŁOCK
10 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
(2006042)
Mały Płock na 2013 rok.
NOWY DWÓR
Zarządzenie Nr 64/13 Wójta Gminy Nowy Dwór z dnia 29
(2011062)
sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr XXIII/148/13 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia
30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
NOWY DWÓR
XVIII/105/12 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 28 grudnia
(2011062)
2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013
rok
Uchwała Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Nurzec-Stacja z
NURZECdnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyboru metody
STACJA
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
(2010072)
komunalnymi i stawki tej opłaty
NURZECuchwała Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Nurzec-Stacja z
STACJA
dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy
(2010072)
finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
NURZECUchwała Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Nurzec-Stacja z
STACJA
dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
(2010072)
gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Nurzec -Stacja z
NURZECdnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru w drodze
STACJA
inkasa, określenia inkasentów i wysokości
(2010072)
wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Rudka z dnia 28
RUDKA
sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2003072)
Rudka na rok 2013
Uchwała Nr XIX/142/2013 Rady Gminy Sidra z dnia 27
sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia w 2013 roku
SIDRA (2011072) pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na realizację
inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B
od drogi wojewódzkiej nr 673 - Makowlany - Sidra"
Zarządzenie Nr 277/13 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30
WYSZKI
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2003082)
2013 r.
Związek Gmin
Uchwała Nr XIII/48/13 Zgromadzenia Związku Gmin
Kumiałka "Kumiałka - Biebrza" z dnia 4 września 2013 r.
Biebrza
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru

protokół

3810/13

protokół

3812/13

protokół

3813/13

protokół

3814/13

protokół

3815/13

protokół

3816/13

protokół

3817/13

protokół

3818/13

protokół

3819/13

protokół

3820/13

protokół

3821/13

protokół

3822/13

protokół

3823/13

protokół

3824/13

protokół

3825/13

protokół

3826/13

protokół

3827/13

protokół

3828/13
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(201103Z)

Związek Gmin
Kumiałka Biebrza
(201103Z)
Związek Gmin
Kumiałka Biebrza
(201103Z)
CZEREMCHA
(2005032)

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin
"Kumiałka - Biebrza"
Uchwała Nr XIII/49/13 Zgromadzenia Związku Gmin
"Kumiałka-Biebrza" 4 września 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie Związku Gmin na 2013 rok
Uchwała Nr XIII/50/13 Zgromadzenia Związku Gmin
"Kumiałka-Biebrza" 4 września 2013 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin
"Kumiałka-Biebrza" na lata 2013-2016
Zarządzenie Nr 222/13 Wójta Gminy Czeremcha z 10
września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

protokół

3829/13

protokół

3830/13

protokół

3898/13

5. Członek Kolegium –Dariusz Renczyńskiomówił 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)
hajnowski
(2005000)
hajnowski
(2005000)
hajnowski
(2005000)
łomżyński
(2007000)

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr 180/2607/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie
realizacji zadania publicznego pn.: "I Mistrzostwa Świata
w Koluchstyl w Białymstoku" przez Klub Sportowy "Sumo
Koluch".
Uchwała Nr 180/2608/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie
realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja i
przeprowadzenie XIII Mistrzostw Podlasia w Skokach
przez Przeszkody 2013" przez Klub Jeździecki
"Białystok"
Uchwała nr 180/2610/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie
zmian w budżecie województwa na rok 2013
Uchwała Nr 181/2623/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie województwa na rok 2013
Uchwała Nr XXXI/372/13 Sejmiku Województwa
Podlaskiego z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa
podlaskiego na rok 2013
Uchwała Nr XXXI/373/13 Sejmiku Województwa
Podlaskiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie województwa na 2013 rok
Uchwała Nr XXVII/189/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z
dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
na 2013 rok
Uchwała Nr XXVII/192/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z
dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Czeremcha.
Uchwała Nr 83/213/13 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z
dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na
2013 rok.
Uchwała Nr 70/246/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu łomżyńskiego na 2013 rok

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

3831/13

protokół

3832/13

protokół

3833/13

protokół

3834/13

protokół

3835/13

protokół

3836/13

protokół

3703/13

protokół

3837/13

protokół

3838/13

protokół

3839/13
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Uchwała Nr 70/247/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu łomżyńskiego na 2013 rok
Uchwała Nr 70/248/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
łomżyński
z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2007000)
powiatu łomżyńskiego na 2013 rok
Uchwała Nr 70/249/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
łomżyński
z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2007000)
powiatu łomżyńskiego na 2013 rok
Uchwała Nr XXVIII/148/13 Rady Miasta Kolno z dnia 30
KOLNO
sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
(2006011)
Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w
Białymstoku
Zarządzenie Nr 240/13 Burmistrza Miasta Kolno z 30
KOLNO
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na
(2006011)
2013 r.
Uchwała Nr XXVIII/149/13 Rady Miasta Kolno z dnia 30
KOLNO
sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie terminu,
(2006011)
częstotliwości i trybu uiszczania oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
CHOROSZCZ
Zarządzenie nr 253/2013 Burmistrza Choroszczy z dnia
(2002013)
30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
CHOROSZCZ
Zarządzenie nr 254/2013 Burmistrza Choroszczy z 30
(2002013)
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.
Zarządzenie Nr 50/2013 Burmistrza Jedwabnego z dnia 5
JEDWABNE
września 2013 roku w sprawie dokonania zmian w
(2007013)
budżecie Gminy Jedwabne na 2013 r.
Zarządzenie Nr 167/13 Wójta Gminy Grabowo z dnia 30
GRABOWO
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
(2006022)
Grabowo
Uchwała Nr XXIV/126/13 Rady Gminy Grabowo z dnia 30
GRABOWO
sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
(2006022)
Powiatowi Kolneńskiemu.
Uchwała Nr XXXVIII/174/13 Rady Gminy Kolno z dnia 30
KOLNO
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2006032)
Kolno na 2013 r.
Uchwała Nr XXXVIII/175/13 Rady Gminy Kolno z dnia 30
KOLNO
sierpnia 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie
(2006032)
utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
Zarządzenie Nr 184/13 Wójta Gminy Łomża z dnia 30
Łomża (2007022)
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
Zarządzenie Nr 30.2013 Wójta Gminy Miastkowo z dnia
MIASTKOWO
28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
(2007032)
na 2013 r.
Uchwała Nr 146/XXXI/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia
2 września 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty
PIĄTNICA
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
(2007052)
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr 147/XXXI/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia
PIĄTNICA
2 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
(2007052)
terminu, częstotliwości i tryby uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 149/XXXI/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia
PIĄTNICA
2 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2007052)
Gminy
Uchwała Nr XXV/125/13 Rady Gminy Przytuły z dnia 14
PRZYTUŁY
sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2007062)
2013 r.
PRZYTUŁY
Zarządzenie Nr 106/13 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30
łomżyński
(2007000)

protokół

3840/13

protokół

3841/13

protokół

3842/13

protokół

3843/13

protokół

3844/13

protokół

3845/13

protokół

3846/13

protokół

3847/13

protokół

3848/13

protokół

3849/13

protokół

3850/13

protokół

3851/13

protokół

3852/13

protokół

3853/13

protokół

3854/13

protokół

3855/13

protokół

3856/13

protokół

3857/13

protokół

3858/13

protokół

3859/13
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(2007062)

sierpnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w
budżecie Gminy Przytuły na 2013 r.
Zarządzenie Nr 107/13 Wójta Gminy Przytuły z dnia 10
PRZYTUŁY
września 2013 roku w sprawie: dokonania zmian w
(2007062)
budżecie Gminy Przytuły na 2013 r.
Uchwała Nr XXV.171.2013 Rady Gminy Śniadowo z dnia
ŚNIADOWO
30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
(2007072)
na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 138/13 Wójta Gminy Wizna z dnia 23
WIZNA (2007082) sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok
Uchwała Nr XXIV/128/13 Rady Gminy Zbójna z dnia 20
ZBÓJNA
sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2007092)
Zbójna na 2013 rok
Uchwała Nr XXIV/133/13 Rady Gminy Zbójna z dnia 20
ZBÓJNA
sierpnia 2013 roku w sprawie terminu częstotliwości i
(2007092)
trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Zarządzenie Nr 255/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23
ZBÓJNA
sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2007092)
Zbójna na 2013 rok
KULESZE
Uchwała Nr 128/XXV/2013 Rady Gminy Kulesze
KOŚCIELNE
Kościelne z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian
(2013062)
w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2013

protokół

3860/13

protokół

3861/13

protokół

3862/13

protokół

3863/13

protokół

3864/13

protokół

3865/13

protokół

3883/13

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)
Białystok
(2061000)

GONIĄDZ
(2008013)

GONIĄDZ
(2008013)
GONIĄDZ
(2008013)
SUPRAŚL
(2002093)
SUPRAŚL
(2002093)
KUŹNICA
(2011052)

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr 126/263/13 Zarządu Powiatu w Mońkach z
dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2013 rok
Zarządzenie Nr 3726/13 Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian
w budżecie Miasta Białegostoku na 2013 rok
Uchwała Nr XXXIII/194/13 Rady Miejskiej w Goniądzu z
dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie
zadania pn. "Remontu drogi powiatowej nr 1838B
(granica powiatu) Strękowa Góra (Laskowiec - Gugny Osowiec) zaplanowany na odcinku 33 km
Uchwała Nr XXXIII/195/13 Rady Miejskiej w Goniądzu z
dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Goniądza z dnia 2
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok
Zarządzenie Nr 0050/363/2013 Burmistrza Supraśla z
dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian do budżetu
gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 0050/367/2013 Burmistrza Supraśla z
dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian do budżetu
gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXIII/135/13 Rada Gminy Kuźnica z dnia 30
sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

3866/13

protokół

3867/13

protokół

3868/13

protokół

3869/13

protokół

3870/13

protokół

3871/13

protokół

3872/13

protokół

3873/13
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KUŹNICA
(2011052)
KUŹNICA
(2011052)
Białystok
(2061000)

finansowej Powiatowi Sokólskiemu z przeznaczeniem dla
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na
częściowe sfinansowanie zadania polegającego na
budowie lądowiska dla helikopterów przy Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Sokółce
Uchwała Nr XXIII/136/13 Rada Gminy Kuźnica z dnia 30
sierpnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy na
2013 rok
Zarządzenie Nr 159/13 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 6
września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na
2013 rok
Zarządzenie Nr 3758/13 Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 9 września 2013 roku w sprawie zaciągnięcia
kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego

protokół

3874/13

protokół

3875/13

protokół

3897/13

7. Członek Kolegium –Marcin Tyniewicki omówiłniżej 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
ZABŁUDÓW
(2002143)
bielski (2003000)
bielski (2003000)
KRYNKI
(2011043)
BOĆKI (2003042)
KOŁAKI
KOŚCIELNE
(2014022)
KOŁAKI
KOŚCIELNE
(2014022)
KOŁAKI
KOŚCIELNE
(2014022)
KULESZE
KOŚCIELNE
(2013062)
NOWE PIEKUTY

Rodzaj dokumentu
Zarządzenie Nr VI/322/2013 Burmistrza Zabłudowa z
dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Zabłudów na 2013 rok
Uchwała Nr 26/81/13 Zarządu Powiatu w Bielsku
Podlaskim z dnia 22 sierpnia 2013 r. W sprawie zmian w
planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok
Uchwała Nr 27/84/13 Zarządu Powiatu w Bielsku
Podlaskim z dnia 29 sierpnia 2013 r. W sprawie zmian w
planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok
Zarządzenie Nr 199/13 Burmistrza Krynek z dnia 30
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok
Zarządzenie Nr 26/13 Wójta Gminy Boćki z dnia 30
sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2013
Uchwała Nr XXI/109/13 Rady Gminy w Kołakach
Kościelnych z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XXI/110.13 Rady Gminy w Kolakach
Kościelnych z dnia 29 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości
Uchwała Nr XXI/113/13 Rady Gminy w Kołakach
Kościelnych z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy.
Uchwała Nr 130/XXV/2013 Rady Gminy Kulesze
Kościelne z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso
Uchwała Nr XXV/153/13 Rady Gminy Nowe Piekuty z

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

3714/13

protokół

3876/13

protokół

3877/13

protokół

3878/13

protokół

3879/13

protokół

3880/13

protokół

3881/13

protokół

3882/13

protokół

3884/13

protokół

3885/13
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(2013072)
RUTKI (2014032)
TUROŚŃ
KOŚCIELNA
(2002112)
TUROŚŃ
KOŚCIELNA
(2002112)

dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 19/13 Wójta Gminy Rutki z dnia 27
sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013

protokół

3886/13

Uchwała nr XXV/202/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie

protokół

3887/13

Uchwała Nr XXV/203/2013 Rady Gminy Turośń
Kościelna z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany
uchwały WPF Gminy na lata 2013-2028

protokół

3888/13

8. Członek Kolegium –Agnieszka Gerasimiuk, w imieniu nieobecnej Danuty
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
RACZKI
(2012052)
augustowski
(2001000)
augustowski
(2001000)
augustowski
(2001000)
grajewski
(2004000)
SEJNY (2009011)
SEJNY (2009011)
Suwałki
(2063000)
Suwałki
(2063000)
Suwałki
(2063000)
LIPSK (2001043)

LIPSK (2001043)

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr XXVI/163/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21
sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018
Uchwała Nr 174/XXVII/13 Rady Powiatu w Augustowie z
dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie przekazania
środków finansowych dla Policji w 2013 roku
Uchwała Nr 175/XXVII/13 Rady Powiatu w Augustowie z
dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Miastu Augustów.
Uchwała Nr 177/XXVII/13 Rady Powiatu w Augustowie z
dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Augustowskiego na 2013 rok
Uchwała Nr 104/419/13 Zarządu Powiatu Grajewskiego z
dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu grajewskiego na rok 2013.
Uchwała Nr XXX/164/13 Rady Miasta Sejny z dnia 27
sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta
Sejny na 2013 rok
Zarządzenie Nr 49/13 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30
sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta
Sejny na 2013 rok
Zarządzenie Nr 934/2013 Prezydenta Miasta Suwałk z
dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2013 rok
Zarządzenie Nr 942/2013 Prezydenta Miasta Suwałk z
dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2013 rok
Zarządzenie Nr 949/2013 Prezydenta Miasta Suwałk z
dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2013 rok
Uchwała Nr XXIV/200/13 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia
30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 r.
Uchwała Nr XXIV/201/13 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia
30 sierpnia 2013 roku w sprawie upoważnienia
Burmistrza Lipska do ustanowienia prawidłowej realizacji
umowy Nr 00044-6930-UM1040093/13, która została
zawarta z Samorządem Województwa podlaskiego na

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

3894/13

protokół

3899/13

protokół

3900/13

protokół

3901/13

protokół

3902/13

protokół

3903/13

protokół

3904/13

protokół

3905/13

protokół

3906/13

protokół

3907/13

protokół

3908/13

protokół

3909/13
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operację z zakresu małych projektów w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
PROW na lata 2007-2013
Uchwała Nr XXIV/203/13 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia
30 sierpnia 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i
LIPSK (2001043)
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Zarządzenie Nr 27/13 Wójt Gminy Giby z dnia 30 sierpnia
GIBY (2009022)
2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na
2013 rok
Uchwała Nr XXV/168/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 09
NOWINKA
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2001052)
na 2013 rok
Zarządzenie Nr 47/2013 Wójt Gminy Przerośl z dnia 29
PRZEROŚL
sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2012042)
2013 r.
Uchwała Nr XXIII/165/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia
PRZEROŚL
30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2012042)
Przerośl na 2013 r.
Zarządzenie Nr 92/2013 Wójta Gminy Puńsk z dnia 30
PUŃSK
sierpnia 2013 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na
(2009042)
2013 rok.
Uchwała Nr XXVI/159/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21
sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
RACZKI
Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadań z zakresu
(2012052)
interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
Uchwała Nr XXVI/161/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21
sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
RACZKI
Powiatowi Suwalskiemu z przeznaczeniem na realizację
(2012052)
zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1125B
Granica województwa – Wierciochy”.
Uchwała Nr XXVI/162/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21
RACZKI
sierpnia 2013 r. w sprawie realizacji w 2014 r. zadania
(2012052)
inwestycyjne w Gminie Raczki.
Zarządzenie Nr 279/13 Wójta Gminy Raczki z dnia 26
RACZKI
sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia w 2013 r. kredytu
(2012052)
długoterminowego.
Zarządzenie Nr 280/13 Wójta Gminy Raczki z dnia 29
RACZKI
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2012052)
2013 r.
Uchwała Nr XXXVIII/250/13 Rady Gminy Radziłów z dnia
RADZIŁÓW
28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
(2004032)
na 2013 rok
Zarządzenie Nr 73/2013 Wójta Gminy Radziłów z dnia 30
RADZIŁÓW
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2004032)
2013 rok
Zarządzenie Nr 30/13 Wójta Gminy Rutka Tartak z dnia
RUTKA-TARTAK
30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
(2012062)
2013 rok
Zarządzenie Nr 282/2013 Wójta Gminy Sztabin z dnia 30
SZTABIN
sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2001072)
na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Wąsosz z dnia 06
WĄSOSZ
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2004062)
na 2013 r.
Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 29
WIŻAJNY
sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2012092)
2013 rok
FILIPÓW
Uchwała Nr XXIII/167/2013 Rady Gminy Filipów z dnia

protokół

3910/13

protokół

3911/13

protokół

3912/13

protokół

3913/13

protokół

3914/13

protokół

3915/13

protokół

3916/13

protokół

3917/13

protokół

3918/13

protokół

3919/13

protokół

3920/13

protokół

3921/13

protokół

3922/13

protokół

3923/13

protokół

3924/13

protokół

3925/13

protokół

3926/13

protokół

3939/13
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(2012022)
GRAJEWO
(2004022)
JELENIEWO
(2012032)

30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok
Zarządzenie Nr 332/13 Wójta Gminy Grajewo z 05
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok
Zarządzenie Nr 237a.2013 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia
30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok

protokół

3941/13

protokół

3943/13

9. Członek Kolegium – Agnieszka Gerasimiuk, w imieniu nieobecnej Marii
Wasilewskiej, 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

Zarządzenie Nr 213/13 Wójta Gminy Suwałki z dnia 28
sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXVIII/165/13 Rady Powiatu w Suwałkach z
suwalski
dnia 05 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2012000)
powiatu na 2013 rok
Uchwała Nr CIX/276/13 Zarządu Powiatu w Suwałkach z
suwalski
dnia 05 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2012000)
powiatu na 2013 rok
Uchwała Nr XXXIX/279/13 Rady Miasta Grajewo z dnia
GRAJEWO
28 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na
(2004011)
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała Nr XXXIX/280/13 Rady Miasta Grajewo z dnia
GRAJEWO
28 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy
(2004011)
finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi
Grajewskiemu
Zarządzenie Nr 376/13 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia
GRAJEWO
30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta
(2004011)
Grajewo na rok 2013
Zarządzenie Nr 234/13 Burmistrza Rajgrodu z dnia 22
RAJGRÓD
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
(2004043)
Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2013/2027
RAJGRÓD
Zarządzenie Nr 236/13 Burmistrza Rajgrodu z dnia 27
(2004043)
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr OR.0050.218.2013 Wójta Gminy
AUGUSTÓW
Augustów z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany
(2001022)
budżetu gminy na rok 2013
Zarządzenie Nr OR.0050.219.2013 Wójta Gminy
AUGUSTÓW
Augustów z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany
(2001022)
budżetu gminy na rok 2013
Uchwała Nr XXX/191/13 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia
BAKAŁARZEWO
30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2012012)
na 2013 r.
Uchwała Nr XXX/192/13 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia
BAKAŁARZEWO
30 sierpnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
(2012012)
Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2013-2020
BAKAŁARZEWO
Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Bakałarzewo z
(2012012)
dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Suwałki
(2012072)

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

3704/13

protokół

3927/13

protokół

3928/13

protokół

3929/13

protokół

3930/13

protokół

3931/13

protokół

3932/13

protokół

3933/13

protokół

3934/13

protokół

3935/13

protokół

3936/13

protokół

3937/13

protokół

3938/13

30

GRAJEWO
(2004022)
JELENIEWO
(2012032)
SEJNY (2009052)
Suwałki
(2012072)
Suwałki
(2012072)

gminy na 2013 r.
Zarządzenie Nr 327/13 Wójta Gminy Grajewo z 26
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok
Zarządzenie Nr 237.2013 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia
29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok
Uchwała Nr XXIX/139/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 26
sierpnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy
Sejny na 2013 rok
Uchwała Nr XXXIII/292/13 Rady Gminy Suwałki z dnia
22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013 2025
Uchwała Nr XXXIII/293/13 Rady Gminy Suwałki z dnia
22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2013 rok

Protokolant:
/-/
Agnieszka Bielawska

protokół

3940/13

protokół

3942/13

protokół

3944/13

protokół

3945/13

protokół

3946/13

Przewodniczący Kolegium:
/-/
Stanisław Srocki
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