KOLEGIUM
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w Białymstoku
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA
w dniu 14 października 2013 r.
Przewodniczył: Stanisław Srocki
Protokolant: Paweł Gałko
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Kolegium RIO w Białymstoku:
Przewodniczący: Stanisław Srocki
Członkowie: Katarzyna Gawrońska, Danuta Kubylis, Anna Ostrowska, Dariusz Renczyński,
Joanna Salachna, Marcin Tyniewicki, Maria Wasilewska- zgodnie z załączoną listą
obecności.
Przewodniczący Stanisław Srocki otworzył posiedzenie i przedstawił proponowany
porządek obrad, Kolegium przyjęło zgodnie z wnioskiem następujący porządek:
I Opiniowanie i podjęcie rozstrzygnięć nadzorczych odnośnie uchwał i Zarządzeń organów
j.s.t.
II Podjęcie uchwały Nr VI/2013 w sprawie zmiany planu kontroli finansowej RIO na 2013 r.
III Podjęcie uchwały Nr VII/2013w sprawie zmiany Ramowego Planu Pracy Regionalnej
Izby Obrachunkowejw Białymstoku na 2013 r.
IV 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 – Katarzyna Gawrońska
Uchwała Rady Gminy Grodzisk Nr XXI/111/13 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie
zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenie inkasentów oraz ustalenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso. - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4000/13 – uznano, iż powyższa
Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisami zawartymi w § 4 ust. 2
Uchwały, w którym wskazano, że: „Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za podatek
i opłatę pobrane i niewpłacone w terminie na konto Urzędu Gminy”, co pozostaje w
sprzeczności z podstawowymi zasadami techniki legislacyjnej wywodzonymi z art. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze
zm.) w zw. z art. 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity:
Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) i w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 4
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ust. 2 Uchwały Rady Gminy Grodzisk Nr XXI/111/13. Umorzono postępowanie w
pozostałym zakresie.
Rada Gminy Grodzisk podjęła Uchwałę Nr XXI/111/13 w dniu 12 września 2013 r. w
sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenie inkasentów oraz ustalenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso, w której Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Białymstoku na posiedzeniu w dniu 14 października 2013 r. stwierdziło następujące
uchybienia.
W § 4 ust. 2 badanej Uchwały wprowadzono zapis, zgodnie z którym: „Inkasenci
ponoszą osobistą odpowiedzialność za podatek i opłatę pobrane i niewpłacone w terminie na
konto Urzędu Gminy”.
Obowiązki inkasentów w zakresie realizacji inkasa, jak również zasady
odpowiedzialności inkasentów za podatki i opłaty pobrane, a nie wpłacone określone zostały
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r.
poz. 749 ze zm.). Zgodnie z art. 30 § 2 Ordynacji, inkasent, który nie wykonał obowiązków
określonych w art. 9, odpowiada za podatek pobrany a niewpłacony. Dalsze przepisy art. 30
Ordynacji stanowią natomiast, że inkasent odpowiada za te należności całym swoim
majątkiem. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi okoliczność, o
której mowa, organ ten wydaje decyzję o odpowiedzialności podatkowej inkasenta, w której
określa wysokość należności z tytułu pobranego, a niewpłaconego podatku. Przepisów § 1–4
(art. 30) nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został
pobrany z winy podatnika, w tych przypadkach organ podatkowy wydaje decyzję o
odpowiedzialności podatnika.
Wprowadzanie do Uchwały bądź modyfikowanie w Uchwale przepisów, które są
przedmiotem regulacji ustawowej, narusza art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r., w szczególności wynikające z tego artykułu zasady prawidłowej legislacji.
Zasady te zostały określone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (np. K 50/07, K
33/00, K 32/04, K 4/03), wypracowanym na tle badania zgodności ustaw z Konstytucją, mają
jednak (na co również wskazywał Trybunał) w pełni zastosowanie do aktów prawnych o
znaczeniu lokalnym, w tym również do przepisów gminnych.
Odnosząc się do zapisów zawartych w § 3 Uchwały, w którym określono
wynagrodzenie inkasentów: „za pobór i terminowe wpłacenie” podatków i opłaty, Kolegium
stwierdziło, że nie naruszają one obowiązujących przepisów dotyczących określania
wynagrodzenia inkasentów. Wskazane w podstawie prawnej Uchwały przepisy ustawowe
uprawniające Radę do wprowadzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa upoważniają
Radę do, zarządzenia poboru świadczeń w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
określenia wynagrodzenia za inkaso. Przepisy te znajdują swoje rozwinięcie w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, gdzie uregulowana jest instytucja inkasa. Zgodnie
z art. 9 tej ustawy, inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go
we właściwym terminie organowi podatkowemu. Natomiast zgodnie z art. 28 § 4 Ordynacji,
rada gminy może ustalać wynagrodzenie dla inkasentów z tytułu poboru podatków
stanowiących dochody budżetu gminy. Zapisy zawarte w § 3 Uchwały nie naruszają
dyspozycji wynikającej ze wskazanych przepisów.
Uchwała Nr 41/VI/03 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie
określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej zmienianej Uchwałą
Nr 216/XXXV/13 z dnia 26 września 2013 r. - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3991/13 –
wezwano do usunięcia na najbliższej Sesji Rady istotnego naruszenia prawa zawartego w
Uchwale Nr 41/VI/03 Rady Miejskiej w Szczuczynie, polegającego na:
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1) ustaleniu dziennych stawek opłaty targowej od sprzedaży na targowisku miejskim (§ 1
Uchwały) oraz od sprzedaży obwoźnej i obnośnej w miejscach wyznaczonych w mieście
poza targowiskami, jak również wskazaniu, że sprzedaż obwoźna i obnośna może być
prowadzona w Szczuczynie w miejscach do tego wyznaczonych (§ 2 Uchwały), co
stanowi naruszenie art. 19 pkt 1 w zw. z art. 15 ust. 1 i ust. 2 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.),
2) ustaleniu dziennych stawek opłaty targowej „od każdej wystawionej na sprzedaż sztuki”
oraz za zajęcie określonej powierzchni wyrażonej w m2, nie wprowadzając jednocześnie
stawki maksymalnej. Zapis powyższy stwarza możliwość przekroczenia ustawowo
określonej maksymalnej stawki opłaty targowej i tym samym narusza art. 19 pkt 1 lit. a)
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.),
3) nieprawidłowym zróżnicowaniu stawek opłaty targowej, prowadzącym do sytuacji, w
której możliwe jest zastosowanie więcej niż jednej stawki opłaty. Działanie to również
stanowi naruszenie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych, który to przepis zobowiązuje radę gminy do określenia stawek opłaty targowej
oraz pozostaje w sprzeczności z podstawowymi zasadami wywodzonymi z zasady
demokratycznego państwa prawnego zawartej w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w szczególności
zasadą określoności prawa oraz zasadami prawidłowej legislacji.
Rada Miejska w Szczuczynie podjęła Uchwałę Nr 216/XXXV/13 w dniu 26 września
2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty
targowej.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 14
października 2013 r. poddając badaniu nadzorczemu prawidłowość zmian wprowadzanych
badaną Uchwałą przeanalizowało zapisy zawarte w zmienianej Uchwale Nr 41/VI/03 Rady
Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wysokości
dziennych stawek opłaty targowej. Kolegium stwierdziło co następuje.
Uchwała Nr 41/VI/03 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 czerwca 2003 r. w
sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej narusza prawo w sposób
istotny.
W § 1 i § 2 Uchwały ustalono dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży na
targowisku miejskim oraz od sprzedaży obwoźnej i obnośnej w miejscach wyznaczonych w
mieście poza targowiskami, jak również wskazano, że sprzedaż obwoźna i obnośna może być
prowadzona w Szczuczynie w miejscach do tego wyznaczonych. Stanowi to naruszenie art.
19 pkt 1 w zw. z art. 15 ust. 1 i ust. 2 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.). Zgodnie z tymi
przepisami rada gminy zobowiązana jest do określenia stawek opłaty targowej. Opłatę
targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, przy czym w
rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w jej obowiązującym brzmieniu
targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.
W analizowanej Uchwale ustalono dzienne stawki opłaty targowej „od każdej
wystawionej na sprzedaż sztuki” oraz za zajęcie określonej powierzchni wyrażonej w m2, nie
wprowadzając jednocześnie stawki maksymalnej. Zapis powyższy stwarza możliwość
przekroczenia ustawowo określonej maksymalnej stawki opłaty targowej i tym samym
narusza art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych. Ponadto w nieprawidłowy sposób zróżnicowano stawki opłaty targowej. Stawki
zróżnicowano bowiem w oparciu o niejednolite kryteria (m.in. sposób sprzedaży, rodzaj
sprzedawanych towarów, powierzchnia zajęta na sprzedaż), co może prowadzić do sytuacji, w
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której możliwe jest zastosowanie więcej niż jednej stawki opłaty. W Uchwale nie wskazano,
którą stawkę należy zastosować w przypadku zbiegu stawek opłaty. Działanie to również
stanowi naruszenie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych, który to przepis zobowiązuje radę gminy do określenia stawek opłaty targowej
oraz pozostaje w sprzeczności z podstawowymi zasadami wywodzonymi z zasady
demokratycznego państwa prawnego zawartej w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w szczególności zasadą
określoności prawa oraz zasadami prawidłowej legislacji.
Zasady te zostały określone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (np. K
50/07, K 33/00, K 32/04, K 4/03), wypracowanym na tle badania zgodności ustaw z
Konstytucją, mają jednak (na co również wskazywał Trybunał) w pełni zastosowanie do
aktów prawnych o znaczeniu lokalnym, w tym również do przepisów gminnych.
Jednocześnie poinformowano jst, że w przypadku nieusunięcia wskazanego naruszenia
prawa we wskazanym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku przysługuje
na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) prawo zaskarżenia Uchwały do sądu
administracyjnego.
Uchwała Nr V/26/03 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia
stawek opłaty targowej i zasad jej poboru, ogłoszonego Uchwałą Nr XL/206/13 Rady Miasta
Siemiatycze z dnia 25 września 2013 r.– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3979/13 – wezwano
do usunięcia na najbliższej Sesji Rady istotnego naruszenia prawa zawartego w Uchwale Nr
V/26/03, polegającego na:
1) ustaleniu w § 1 pkt 1 lit. e) Uchwały dziennych stawek opłaty targowej w zależności od
zajmowanej powierzchni wyrażonej w mb, nie wprowadzając jednocześnie stawki
maksymalnej. Zapis powyższy może prowadzić do przekroczenia ustawowo określonej
maksymalnej stawki opłaty targowej, co stanowi naruszenie art. 19 pkt 1 lit. a) 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.),
2) nieprawidłowym zróżnicowaniu stawek opłaty targowej, prowadzącym do sytuacji, w
której możliwe jest zastosowanie więcej niż jednej stawki opłaty oraz nie określeniu
stawek opłaty targowej w pozostałych niż wymienione w § 1 Uchwały przypadkach, co
również narusza 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.), który to przepis
zobowiązuje radę gminy do określenia stawek opłaty targowej. Pozostaje to także w
sprzeczności z podstawowymi zasadami wywodzonymi z zasady demokratycznego
państwa prawnego zawartej w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w szczególności zasadą określoności
prawa oraz zasadami prawidłowej legislacji.
Rada Miasta Siemiatycze podjęła Uchwałę Nr XL/206/13 w dniu 25 września 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
i zasad jej poboru.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
14 października 2013 r. przeanalizowało zapisy zawarte w tekście jednolitym Uchwały
Nr V/26/03 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia stawek
opłaty targowej i zasad jej poboru ogłoszonym Uchwałą Nr XL/206/13 z dnia 25 września
2013 r. Kolegium stwierdziło co następuje.
Uchwała Nr V/26/03 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie
ustalenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru narusza prawo w sposób istotny.
W § 1 pkt 1 lit. e) analizowanej Uchwały ustalono dzienne stawki opłaty w zależności
od zajmowanej powierzchni wyrażonej w mb, nie wprowadzając jednocześnie stawki
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maksymalnej. Zapis powyższy stwarza możliwość przekroczenia ustawowo określonej
maksymalnej stawki opłaty targowej i tym samym narusza art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Ponadto w Uchwale w nieprawidłowy sposób zróżnicowano stawki opłaty targowej.
Stawki zróżnicowano bowiem w oparciu o niejednolite kryteria (m.in. sposób sprzedaży,
rodzaj sprzedawanych towarów), co może prowadzić do sytuacji, w której możliwe jest
zastosowanie więcej niż jednej stawki opłaty. W Uchwale nie wskazano, którą stawkę należy
zastosować w przypadku zbiegu stawek opłaty. Nie określono także stawek opłaty targowej w
pozostałych niż wymienione w § 1 Uchwały przypadkach. Stanowi to naruszenie art. 19 pkt 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, który to przepis
zobowiązuje radę gminy do określenia stawek opłaty targowej oraz pozostaje w sprzeczności
z podstawowymi zasadami wywodzonymi z zasady demokratycznego państwa prawnego
zawartej w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w
szczególności zasadą określoności prawa oraz zasadami prawidłowej legislacji.
Zasady te zostały określone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (np. K
50/07, K 33/00, K 32/04, K 4/03), wypracowanym na tle badania zgodności ustaw z
Konstytucją, mają jednak (na co również wskazywał Trybunał) w pełni zastosowanie do
aktów prawnych o znaczeniu lokalnym, w tym również do przepisów gminnych.
Kolegium podtrzymuje również uwagi sformułowane w Uchwale Nr 1114/13 z dnia
11 marca 2013 r.
Jednocześnie poinformowano jst, że w przypadku nieusunięcia wskazanego naruszenia
prawa we wskazanym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku przysługuje
na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) prawo zaskarżenia Uchwały do sądu
administracyjnego.
Członek sprawozdawca – Danuta Kubylis w imieniu nieobecnej Agnieszki Gerasimiuk
Uchwała Nr XX/167/2013 Rady Gminy Milejczyce z dnia 30 września 2013 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej
opłaty - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4002/13 – uznano, iż powyższa uchwała w zakresie
sformułowania w § 6 - ”z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2013 r.” w sposób
istotny narusza art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze
zm.) i w związku z tym stwierdzono nieważność uchwały we wskazanej części.
W § 3 uchwały Rada Gminy ustaliła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, które obecnie wynoszą 12 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej
nieruchomość (poprzednio 10 zł), oraz 6 zł - za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej
nieruchomość (poprzednio 5 zł), gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
W § 6 tej uchwały zawarto zapis, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 października 2013 r. Należy wskazać, że z uwagi na treść regulacji
uchwały – zawierającej określenie metody i stawek służących ustaleniu opłaty za
gospodarowanie przez gminę odpadami komunalnymi, tym samym będącej podstawą do
obliczenia i zadeklarowania wysokości opłaty oraz jej wnoszenia przez podmioty do tego
zobowiązane – stanowi ona akt prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 94 Konstytucji RP. Zgodnie z art. 88
Konstytucji warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie, zaś
ogłoszenie to powinno nastąpić na zasadach i w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
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ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr
197, poz. 1172 ze zm.).
Według zasady wyrażonej w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne, zawierające
przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie
po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi
termin dłuższy.
Możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej (art. 5
ustawy) uzależniona została od tego czy zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją
temu na przeszkodzie.
W orzeczeniu z dnia 30 listopada 1988 r. (OTK 1988, nr 1, poz. 6) Trybunał
Konstytucyjny wywiódł zasadę niedziałania prawa wstecz z zasady praworządności
materialnej oraz z zasady zaufania obywateli do państwa i podkreślił, że rozumie ją nie tylko
jako zakaz stanowienia norm prawnych, które nakazywałyby stosować nowo ustanowione
normy prawne do zdarzeń, które miały miejsce przed ich wejściem w życie i z którymi prawo
nie wiązało dotąd skutków prawnych (zasada lex retro non agit we właściwym tego słowa
znaczeniu), lecz także jako zakaz stanowienia intertemporalnych reguł, które mają określić
treść stosunków prawnych powstałych pod rządami dawnych norm, a trwających w okresie
wejścia w życie norm nowo ustanowionych, jeżeli reguły te wywołują ujemne prawne (a w
konsekwencji społeczne) następstwa dla bezpieczeństwa prawnego i poszanowania praw
nabytych.
Zarządzenie Nr 54.2013 Burmistrza Stawisk z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 r.- UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4119/13 – uznano, że powyższe
zarządzenie w sposób istotny narusza dyspozycję art. 236 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz postanowienia
uchwały nr XXXI/162/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2013i w związku z tym stwierdzono nieważność
zarządzenia w całości.
Burmistrz Stawisk przedmiotowym zarządzeniem dokonał zmian w planie wydatków
z wyszczególnieniem w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, czym
naruszył postanowienia uchwały nr XXXI/162/12 Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2013, gdzie
plan wydatków został ustalony przez Radę w pełnej szczegółowości, w układzie do działów,
rozdziałów oraz paragrafów tym samym naruszył także dyspozycję art. 236 ust. 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
Uchwała Nr 157/XXXI/13 Rady Miasta Zambrów z dnia 10 września 2013 r. w sprawie
zmian w budżecie miasta Zambrów na 2013 r. - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4124/13 –
uznano, że powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem przepisów art. 126 i
art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) w zakresie błędnego rozdysponowania w planie wydatków
dotacji celowych z budżetu państwa oraz 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,
wymaganego 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.). Wezwano do usunięcia naruszenia prawa we własnym
zakresie w toku dokonywania zmian w budżecie.
Rada Miasta Zambrów w przedmiotowej uchwale dokonała zmian dochodów
i wydatków. W wyniku analizy załącznika nr 2 do uchwały, Kolegium stwierdziło, że dotację
celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
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i innych zadań zleconych, przyjęto po stronie dochodów w rozdz. 85212 § 2010 w kwocie
298.300 zł, a rozdysponowano w planie wydatków w kwocie 281.300 zł (rozdz. 85212).
W świetle postanowień art. 126 i art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a) i 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.
Ponadto, w załączniku nr 2 do uchwały wykazano w dziale 801, rozdziale 80110,
paragrafie 2540 zwiększenie wydatków o kwotę 90.000 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92109,
paragrafie 2480 o kwotę 145.000 zł. W związku z tym, zaktualizowano załącznik nr 4
,,Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2013 r.”. Jednak jak wynika z jego treści, nie ujęto w nim
dotacji celowej sklasyfikowanej w planie wydatków w dziale 851, rozdziale 85111, paragrafie
6230
w kwocie 183.802 zł. 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 roku poz. 885, ze zm.) musi zawierać zestawienie wszystkich
udzielanych dotacji.
UchwałaNr 194/XXVI/13 Rady Gminy Zambrów z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie Gminy Zambrów na rok 2013- UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4139/13 – uznano,
iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 44 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.)
polegającym na niezgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniu kwoty przyjętej po stronie
dochodów w dziale 801, rozdziale 80104, § 2007 oraz wezwano do usunięcia naruszenia
prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w budżecie.
Rada Gminy Zambrów przedmiotową uchwałą dokonała zmian w planie budżetu,
polegających m.in. na przyjęciu po stronie dochodów w dziale 801, rozdziale 80104 § 2007
kwoty 17 658 zł. Wskazaną kwotę przeznaczyła w pełnej wysokości na zakupy inwestycyjne,
czym naruszyła postanowienia art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.), bowiem kwotę w wysokości 17 658 zł
przyjęła jako dochód bieżący, a wydatkowała jako majątkowy.
Ponadto wskazano na uchybienie formalnepolegające na wskazaniu w załączniku nr 4
„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów w 2013 r.”
do uchwały błędnej nazwy podmiotu dotowanego („Starostwo Powiatowe Zambrów”).
Powinien zostać wskazany Powiat Zambrowski.
Zarządzenie Nr 138/VI/13 Wójta Gminy Zambrów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2013 r.- UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4140/13 – uznano, iż
powyższe zarządzenie zostało podjęte z nieistotnym naruszeniem art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 w
zw. z art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z
2013 r. poz. 885, ze zm.) w zakresie błędnego wykazania łącznej kwoty dochodów i
wydatków w § 2 treści uchwały oraz wezwano do usunięcia naruszenia prawa we własnym
zakresie w toku dokonywania zmian w budżecie.
Przedmiotowym zarządzeniem Wójt Gminy dokonał zmian planu dochodów i
wydatków budżetowych. Powyższe nie znajduje jednak odzwierciedlenia w § 2 treści
normatywnej ww. dokumentu, gdzie wykazano nieaktualne kwoty dochodów i wydatków
ogółem. Naruszono tym przepis art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 211 ust. 1 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.).
Zarządzenie Nr 52.2013 Burmistrza Stawisk z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 r. - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4125/13 – wskazano na uchybienie
formalne polegające na tym, iż w § 1 części normatywnej zarządzenia wykazano błędną
ogólną kwotę wydatków bieżących (jest 18.611.125 zł, zgodnie zaś z planem wydatków po
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zmianach winna być wykazana wielkość 18.612.725 zł) oraz wydatków majątkowych (jest
56.546 zł, zgodnie zaś z planem wydatków po zmianach winno być 54.946 zł).
Uchwała Nr XXXII/191/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 18 września 2013 r. w
sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2013 r. - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr
4126/13 – wskazano na uchybienia formalne polegające na tym, iż w załączniku nr 3 „Limity
wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r.” nie wykazano zadań i zakupów
inwestycyjnych ujętych w planie wydatków budżetu:
- w dziale 750, w rozdziale 75023, w paragrafie 6060 - w kwocie 86.000 zł;
- w dziale 750, w rozdziale 75095, w paragrafie 6050 - w kwocie 20.000 zł.
Uchwała Nr XXVI/163/13 Rady Gminy Jaświły z dnia 23 września 2013 roku o zmianach
Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013 i lata 2014 – 2021.- UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 4132/13 – wskazano 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 23.09.2013 r.) i wartościami wykazanymi dla roku 2013 w prognozie
finansowej obrazuje załącznik do uchwały kolegium.
Uchwała Nr XXIV/177/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013-2025 - UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 4133/13 – wskazano na uchybienia formalne polegające na tym, iż w
załączniku nr 1 – „Wieloletnia prognoza finansowa”, w wierszu „2013”:
− w kolumnach 11.4 „wydatki inwestycyjne kontynuowane”, 11.5 „nowe wydatki
inwestycyjne” wykazano łączną kwotę niezgodną z wielkością wynikającą z planu
wydatków budżetu po zmianach (jest 21.273.252 zł, powinno być 21.228.830 zł);
− w kolumnie 11.6 wykazano kwotę 48.000 zł, natomiast z planu wydatków po
zmianach wynika, iż powinna to być kwota 92.422 zł (nie ujęto wartości w wysokości
44.422 zł wykazanej w § 6667).
UchwałaNr XIX/207/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 20 września 2013 roku w sprawie
zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4136/13 – uznano, że powyższa uchwała została podjęta z
nieistotnym naruszeniem art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) w zakresie braku
wskazania w uchwale jakie załączniki (tabela G) należy dołączyć do deklaracji oraz wezwano
Radę Gminy do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania
zmian.
Rada Gminy Siemiatycze podjęła Uchwałę nr XIX/207/2013 w dniu 20 września 2013
roku w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Na posiedzeniu w dniu 14 października 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku stwierdziło co następuje.
W tabeli G „Załączniki 4” wskazano na przypis nr 4, którego opisu nie zawarto we
wzorze deklaracji. W związku z tym nie jest określone jakie załączniki należy dołączyć do
składanej deklaracji. Powyższe narusza art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym wzór deklaracji powinien
obejmować objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia.
Uchwała Nr XXII/208/13 Rady Gminy Zawady z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2013 rok. - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4141/13 – wskazać na
uchybienia formalne polegające na tym, iż:
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− w § 6 części normatywnej uchwały wskazano zbyt wysoki limit zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej (pożyczka krótkoterminowa). Wskazano kwotę 777 855 zł, a z planu
rozchodów wynika, iż spłata krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie
wynosi 708 350 zł;
− w planie przychodów (zał. nr 5) w § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym” wykazano przychody w kwocie 1 161 694 zł, a powinno
się wykazać w kwocie 453 344 zł oraz w § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej” w kwocie
708 350 zł.
Uchwała Nr XXII.145.2013 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 24 września 2013 r. w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szudziałowo na lata 2013 -2022UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4198/13 – uznano, że 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) oraz wezwano do usunięcia naruszenia
prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
W przedmiotowej uchwale Rada Gminy w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza
Finansowa”, w wierszu „2013”, w kolumnie 11.2 „wydatki związane z funkcjonowaniem
organów jednostki samorządu terytorialnego” wykazała kwotę 896.010 zł. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 89) w poz.
11.2 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale
750, w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023). W
budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki z tego tytułu w kwocie 1.029.670 zł (a nie
896.010 zł jak wykazano w wpf).
Ponadto należy wskazać na uchybienia formalne polegające na tym, iż w załączniku nr
1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szudziałowo na lata 2013-2022”, w wierszu
„2013”,:
- w kolumnie 2 („Wydatki ogółem”) wykazano kwotę 10.146.063,13 zł, zaś z planu
wydatków budżetu po zmianach wynika kwota 10.159.603,13 zł;
- w kolumnie 2.2 („Wydatki majątkowe”) wykazano kwotę 1.148.982 zł, zaś z planu
wydatków budżetu po zmianach wynika kwota 1.162.522 zł;
- w kolumnie 3 („Wynik budżetu”) wykazano kwotę 731.540 zł, zaś z analizy budżetu
po zmianach wynika kwota 718.000 zł;
- w kolumnie 12.1 („Dochody bieżące na programy, projekty...”) wykazano kwotę 148.655
zł, zaś z analizy planu dochodów po zmianach wynika kwota 150.130,99 zł.
Uchwała Nr XXI/116/13 Rady Gminy Turośl z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl na lata 2013-2021- UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 4261/13 – wskazano na uchybienia formalne polegające na tym, iż w
załączniku nr 1 do uchwały -„Wieloletnia Prognoza Finansowa”, w wierszu „2013”:
- w kolumnie 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” wykazano 0 zł, zaś z planu
wydatków po zmianach wynika, iż powinna to być kwota 137.488 zł;
- w kolumnie 12.4.1 „w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy” wykazano kwotę 1.752.798 zł, zaś z planu wydatków po zmianach wynika, iż
powinna to być kwota 1.926.081 zł.
9

Członek sprawozdawca – Anna Ostrowska
Uchwała Nr XXXVI/231/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 2013 r. w
sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r.– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr
3972/13 – uznano, 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.) oraz
wezwano do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie.
Rada Miasta Bielsk Podlaski w przedmiotowej uchwale dokonała zmian planu
dochodów i wydatków. W załączniku nr 2 do uchwały w dziale 921, rozdziale 92109,
paragrafie 2480 wykazano zwiększenie wydatków w kwocie 20.183 zł. W związku z
powyższym do uchwały należało dołączyć aktualny załącznik wszystkich 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 XXIII/162/13 Rady Miasta Brańsk z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie miasta Brańsk na 2013 r.– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3973/13 – uznano, iż
powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa w zakresie braku
aktualizacji załącznika planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, co stanowi naruszenie 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.) oraz wezwano do usunięcia
naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w budżecie.
Rada Miasta Brańsk w przedmiotowej uchwale dokonała zmian planu dochodów
i wydatków. W załączniku nr 2 do uchwały w dziale 921, rozdziale 92116, paragrafie 2480
wykazano zwiększenie wydatków w kwocie 2.700 zł (po zmianach plan wynosi 92.700 zł),
zaś w dołączonym do uchwały załączniku nr 4 „Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy na
2013 r.” wykazano dotację na ten cel w kwocie 90.000 zł. Brak zaktualizowanego załącznika
dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest niezgodne z art. 214 pkt
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Uchwała Nr XXXV/194/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 września 2013 r. w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 20132024 - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3997/13 – wskazano na uchybienia formalne polegające
na tym, iż w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu „2013”:
- w kolumnie 1.1.2 wykazano kwotę 200.000 zł, zaś z planu dochodów po zmianach wynika,
iż powinna być kwota 250.000 zł;
- w kolumnie 1.1.3.1 wykazano kwotę 3.069.529 zł, zaś z planu dochodów po zmianach
wynika, iż powinna być kwota 6.068.529 zł;
- w kolumnie 11.1 wykazano kwotę 9.177.319 zł, zaś z planu wydatków po zmianach wynika,
iż powinna być kwota 9.325.289 zł;
- w kolumnie 12.1.1 wykazano kwotę 194.812 zł, zaś z planu dochodów po zmianach wynika,
iż powinna być kwota 188.260 zł.
Zarządzenie Nr 193/13 Wójta Gminy Szumowo z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2013-2016 - UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 4007/13 – wskazano na uchybienia formalne polegające na tym, iż w
załączniku nr 1 przedmiotowego zarządzenia w wierszu „2013”:
- w kolumnie 1.1.3 ,,podatki i opłaty” wykazano kwotę 4.450.135 zł, zaś z planu dochodów
po zmianach wynika, iż powinna być kwota 4.450.435 zł;
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- w kolumnie 1.1.5 ,,z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” wykazano
kwotę 1.849.703 zł, zaś z planu dochodów po zmianach wynika, iż powinna być kwota
1.895.173 zł.
UchwałaNr 260/XXIX/13 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 26 września 2013 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wysokie Mazowieckie na lata
2013-2016 - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4012/13 – uznano, 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) oraz wezwano do usunięcia
naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w WPF.
W przedmiotowej uchwale Rada Gminy w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza
Finansowa”, w wierszu „2013”, w kolumnie 11.2 „wydatki związane z funkcjonowaniem
organów jednostki samorządu terytorialnego” wykazała kwotę 247.500 zł. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 89) w poz.
11.2 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale
750, w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023).
W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki z tego tytułu w kwocie 1.911.770 zł (a nie
247.500 zł jak wykazano w wpf).
Członek sprawozdawca – Dariusz Renczyński w imieniu nieobecnego Aleksandra
Piszczatowskiego
Skarga Gminy Bielsk Podlaski na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Białymstoku nr 3536/13 z dnia 27 sierpnia 2013 roku – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr
3965/13 – podtrzymano w mocy stanowisko wyrażone w uchwale Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku nr 3536/13 z dnia 27 sierpnia 2013 roku i wniesiono o
odrzucenie skargi ze względu na to, że przedmiotowa skarga nie dotyczy rozstrzygnięcia
nadzorczego.
W dniu 10 października 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
wpłynęła skarga Gminy Bielsk Podlaski, na uchwałę Nr 3536/13 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie badania zgodności
z prawem uchwały nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 26 lipca 2013 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Na posiedzeniu w dniu 14 października 2013 roku Kolegium zważyło co następuje.
Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. Poz. 270 ze zm., powoływana dalej jako
p.p.s.a.) sądy administracyjne są właściwe rzeczowo do rozpatrywania skarg w odniesieniu do
aktów nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.). W świetle wielu
poglądów doktryny (M. Stec, Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa
i komentarz do ustawy, Warszawa 2010, s. 137), jak i orzecznictwa sądowoadministracyjnego
(postanowienie NSA z 16.04.2002 r., sygn. II SA/Wr 2151/00, postanowienie NSA
z 21.02.2007 r., sygn. II GSK 299/06), za akty nadzoru podlegające kontroli sądowej uznaje
się tylko takie czynności organów nadzoru, które stanowią władczą ingerencję w sferę
działalności j.s.t. i w efekcie której następuje merytoryczna korekta tej działalności.
O skutkach nadzoru realizowanego przez regionalne izby obrachunkowe mowa jest m.in.
w art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
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obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, dalej powoływana jako ustawa o rio),
tj. stwierdzenie nieważności w całości lub w części uchwały budżetowej oraz tzw. ustalenie
zastępcze budżetu.
Skutek nieważności nie występuje w przedmiotowej sprawie. Należy zauważyć, że
uchwała Rady Gminy Bielsk Podlaski nr XXIX/184/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w stosunku do której została wydana kwestionowana uchwała Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Nr 3536/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r., pozostaje ważna
i w dalszym ciągu funkcjonuje w obiegu prawnym. Wydaje się, że Skarżący nie do końca
zrozumiał istotę stanowiska Izby w tym zakresie. Bowiem wobec powoływanej uchwały
Rady Gminy stwierdzono nieistotne naruszenie prawa, w związku z tym zgodnie art. 91 ust. 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, dalej
powoływanej jako u.s.g.) oraz art. 11 ust. 3 ustawy o rio, nie stwierdzono jej nieważności.
Kolegium RIO w swojej uchwale nadzorczej wskazało, iż uchwała Rady Gminy
została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa w zakresie zapisu w części J załącznika nr 1
,,podać powód, jeżeli liczba osób zameldowanych jest inna niż rzeczywiście
zamieszkujących”, który jest sprzeczny z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i narusza zasadę
adekwatności danych w stosunku do celów ich przetwarzania. Zdaniem Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku składanie wyjaśnień dotyczących
rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a liczbą osób zamieszkujących daną
nieruchomość, nie jest informacją niezbędną administratorowi do wymierzenia stawki za
wywóz nieczystości. Dane zawierane w omawianych deklaracjach muszą znajdować się
w równowadze pomiędzy dobrem osoby, której dane dotyczą, a interesem administratora
danych. Oznacza to, że nie mogą być zbierane w zakresie szerszym, niż niezbędny dla
osiągnięcia zamierzonego celu. Administrator może żądać danych tylko w takim zakresie,
w jakim jest to niezbędne do wypełnienia celu, w jakim dane są przez niego przetwarzane
(wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 grudnia 2005 roku o sygn. akt. II SA/Wa 917/2005).
Mając na uwadze charakter stanowiska wyrażonego w uchwale nadzorczej Kolegium
RIO, merytoryczne rozstrzygnięcie Sądu w przedmiotowej sprawie nie wpłynie ani na zakres
praw lub obowiązków Rady Gminy Bielsk Podlaski wynikających z jego uchwały, ani
również na jej obowiązywanie. W konsekwencji podlega ona wykonaniu zgodnie z intencją
samego organu jako autora tej uchwały od dnia jej podjęcia.
Reasumując, rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium RIO wobec uchwały Rady Gminy
Bielsk Podlaski nr XXIX/184/2013 nie zawierało skutku w postaci stwierdzenia nieważności.
Tak więc nie jest to w istocie akt nadzoru, o którym mowa w art. art. 3 § 2 pkt 7 p.p.s.a., który
posiadałby charakter władczej ingerencji w działalność Gminy Bielsk Podlaski. W związku
z powyższym RIO w Białymstoku uważa, że nie powinien on podlegać merytorycznemu
rozstrzygnięciu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, ze względu na brak właściwości
rzeczowej w przedmiotowej sprawie poprzez niespełnienie dyspozycji art. 3 § 2 pkt 7 p.p.s.a.
i wnosi o odrzucenie skargi.
Zarządzenie Nr 133.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 września 2013 r. w
sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4339/13
– uznano, że powyższe zarządzenie w sposób istotny narusza art. 212 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 w
zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i w związku z tym stwierdzono nieważność
zarządzenia w całości.
Powyższym zarządzeniem Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne postanowił o zaciągnięciu
pożyczki w wysokości 1.689.500 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
12

ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Zgodnie z postanowieniami § 1 zarządzenia zaciągana pożyczka ma być przeznaczona
na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz
budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce - Koryciski”. W powołanym przepisie
postanowiono, iż pożyczka w łącznej wysokości 1.689.500 zł zostanie zaciągnięta w dwóch
transzach, mianowicie w roku 2013 – w kwocie 91.400 zł, a w roku 2014 – w kwocie
1.598.100 zł. Spłata pożyczki nastąpić zaś ma w okresie 2013 - 2014 ze środków przyznanych
przez Samorząd Województwa Podlaskiego (§ 2 i 4 Zarządzenia nr 133.2013).
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
przewyższa limit określony w § 9 pkt 4 uchwały nr 25.158.2013 Rady Gminy Dubicze
Cerkiewne z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, a
także kwotę stosownych upoważnień w tym zakresie. W konsekwencji narusza postanowienia
art. 212 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Uchwała Nr XXXII/155/13 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26 września 2013 r. w sprawie
zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2013 – 2023 UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4127/13 – uznano, 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) oraz wezwano do usunięcia naruszenia
prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
W przedmiotowej uchwale Rada Miejska w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza
Finansowa”, w wierszu „2013”, w kolumnie 11.2 „wydatki związane z funkcjonowaniem
organów jednostki samorządu terytorialnego” wykazała kwotę 1 174 247 zł. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 89) w poz.
11.2 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale
750, w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023).
W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki z tego tytułu w kwocie 1 177 247 zł (a nie
1 174 247 zł jak wykazano w wpf).
Ponadto należy wskazać 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 26.09.2013 r.) i wartościami wykazanymi dla roku 2013 w prognozie
finansowej obrazuje załącznik do uchwały.
Uchwała Nr XXXIII/245/13 Rady Gminy Narew z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2013 – 2024 - UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 4134/13 – wskazano, że powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym
naruszeniem art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 roku 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 niewskazanie przeznaczenia
nadwyżki budżetowej prognozowanej w roku 2014 oraz wezwano do usunięcia naruszenia
prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Narew dokonała zmian w wieloletniej prognozie
finansowej gminy na lata 2013-2024. Zawarta w załączniku nr 1 tabela wpf została
sporządzona zgodnie z wzorem określonym przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z
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dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu
terytorialnego, jednakże zaniechano podania wartości dla roku 2014 w poz. 10.1. tabeli wpf
właściwej do specyfikowania kwot nadwyżek, które mają być przeznaczone na spłatę
kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (według pouczenia pkt 7 załącznika nr 1 do
rozporządzenia, przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty zobowiązań dłużnych,
wymaga określenia w objaśnieniach do prognozy finansowej).
Uchwała Nr XXXI/194/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 27 września 2013 r. w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2013 2022 - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3994/13 – wskazano na uchybienie formalne polegające
na tym, iż w załączniku nr 1 przedmiotowej uchwały, w wierszu „2013”, 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” wykazano kwotę 2.308.617 zł, zaś z planu
wydatków po zmianach wynika, iż powinna to być kwota 2.325.617 zł.
UchwałaNr XXIII/123/2013 Rady Gminy Rudka z dnia 30 września 2013 roku w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2013-2016- UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 4104/13 – wskazano na uchybienia formalne polegające na tym, iż w
załączniku nr 1 do uchwały -„Wieloletnia Prognoza Finansowa”, w wierszu „2013”:
- w kolumnie 12.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” wykazano kwotę
143.592 zł, zaś z planu dochodów po zmianach wynika, iż powinna to być kwota 135.815
zł;
- w kolumnie 12.3.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”
wykazano kwotę 143.592 zł, zaś z planu wydatków po zmianach wynika, iż powinna to
być kwota 135.815 zł.
Zarządzenie Nr 115/2013 Wójta Gminy Korycin z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013-2030- UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 4122/13 – wskazano na uchybienia formalne polegające na tym, iż w
załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, w wierszu „2013”:
-w kolumnie 1.1.5 „dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele
bieżące” wykazano kwotę 2 262 212,99 zł, zaś z planu dochodów budżetu po zmianach
wynika kwota 2 262 612,99 zł;
- suma wydatków ujętych w kolumnach 11.4 „wydatki inwestycyjne kontynuowane” oraz
11.5 „nowe wydatki inwestycyjne” wynosi 4 531 631 zł, zaś w planie wydatków budżetu na
2013 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 4 551 631 zł.
Uchwała Nr XXV/143/13 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 września 2013 r. w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białowieża na lata 2013 - 2036UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4128/13 – wskazano na uchybienia formalnepolegające 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 30.09.2013 r.) i wartościami wykazanymi dla roku 2013 w
prognozie finansowej obrazuje załącznik do uchwały kolegium.
Dodatkowo należy zauważyć, iż w wersji elektronicznej przedmiotowej uchwały,
w części normatywnej, brak jest podanego numeru uchwały, a także dnia jej uchwalenia. Jest
to sprzeczne z postanowieniami § 16 i § 17, w związku z § 143 RozporządzeniaPrezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"
(Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908), które nakazują, aby w tytule aktu normatywnego było
zawarte oznaczenie rodzaju aktu, data podjęcia (zaśdatę aktu poprzedza się zwrotem "z dnia",
a następnie zamieszcza się wskazanie dnia zapisanego cyframi arabskimi, nazwę miesiąca
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określoną słownie oraz wskazanie roku zapisanego cyframi arabskimi ze znakiem "r.", jako
skrótem wyrazu "rok") oraz ogólne określenie przedmiotu danego aktu.
ZarządzenieNr 213/13 Wójta Gminy Narew z dnia 10 września 2013 r. w sprawie
rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2013 rok - UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 4135/13 – uznano, że powyższe zarządzenie w zakresie zapisu § 3 pkt 3 w
sposób istotny narusza art. 257 w zw. z art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) i w związku z tym
stwierdzono nieważność zarządzenia we wskazanej części.
Przedmiotowym zarządzeniem Wójt Gminy Narew dokonał zmian w budżecie gminy
na 2013 rok. W § 3 pkt 3 wskazana została nadwyżka w kwocie niezgodnej ze stanem
rzeczywistym budżetu. Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.) kwotę planowanego
deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze
źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu
terytorialnego określa uchwała budżetowa, tak więc powyższym zapisem Wójt przekroczył
swoje kompetencje wynikające z art. 257 ustawy o finansach publicznych.
UchwałaNr XXI/252/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok. - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4137/13 – wskazano na
uchybienia formalne polegające na tym, iż:
− w załączniku nr 4 – „Na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i funduszu spójności” wykazano błędne kwoty w pozycji 2.1, w
kolumnie 12 (jest 13.500 zł, natomiast zgodnie z planem wydatków budżetowych po
zmianach winno być 13.529,40 zł) oraz w kolumnie 17 (jest 76.496 zł, zgodnie z planem
wydatków budżetowych po zmianach winno być 76.667,60 zł);
− w załączniku nr 3 – „Zadania inwestycyjne w 2013 roku”, w rozdziale 92109, w zadaniu
„Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pulszach” wykazano kwoty
niezgodne z planem wydatków budżetowych po zmianach (w załączniku wykazano: §
6057 – kwota 291.758 zł, § 6059 – kwota 268.242 zł; natomiast zgodnie z planem
wydatków winno być: § 6057 – kwota 0 zł, § 6059 – kwota 108.242 zł).
UchwałaNr XXI/253/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 17 września 2013 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013 - 2029 - UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 4138/13 – uznano, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym
naruszeniem prawa polegającym na błędnym wykazaniu kwoty w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w kolumnie 11.2 - „Wydatki związane z
funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego”, w wierszu „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) oraz wezwano do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania
zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Rada Gminy Wyszki 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
1.399.406 zł, zaś z planu wydatków wynika, iż powinna być to kwota 1.399.806 zł. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 89) w poz.
11.2 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale
750, w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023).
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Ponadto wskazano na uchybienia formalne polegające na błędnym, w świetle planu
wydatków budżetu po zmianach, przyjęciu dla roku 2013 wartości w niektórych kolumnach
tabeli wpf. Specyfikację różnic pomiędzy planem budżetu (według stanu na dzień 17.09.2013
r.) i wartościami wykazanymi dla roku 2013 w prognozie finansowej obrazuje załącznik do
uchwały kolegium.
Członek sprawozdawca – Dariusz Renczyński
Uchwała Nr 74/285/13 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3969/13
– uznano, że powyższa uchwała w zakresie przeniesienia planu wydatków w kwocie 6.411 zł
z działu 852, rozdziału 85295, paragrafu 3119 do działu 853, rozdziału 85395, paragrafu 3119
klasyfikacji budżetowej wydatków, została podjęta z istotnym naruszeniem przepisów art.
257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.
U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) – i w związku z tym stwierdzić nieważność uchwały w części
dotyczącej tej zmiany planu wydatków budżetu.
Przedmiotową uchwałą Zarząd Powiatu Kolneńskiego dokonał szeregu zmian
w planie wydatków budżetu, z których większość nastąpiła w ramach poszczególnych
działów klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 1 do uchwały). Zmiany, które spowodowały
przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami dotyczyły zmniejszenia rezerwy ogólnej
w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 34 200 zł, zwiększenia wydatków w dziale 801
„Oświata i wychowanie” o kwotę 27 700 zł (stanowiącą różnicę między zwiększeniami
wydatków na sumę 288 114 zł i ich zmniejszeniami o 260 414 zł), zwiększenia wydatków
w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 12 911 zł
(stanowiącą różnicę pomiędzy zwiększeniami na sumę 21 733 zł i zmniejszeniami na sumę
8 822 zł), a ponadto zmniejszenia wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” o 6 411 zł
(jako różnicy między ich zmniejszeniami na sumę 44 000 zł oraz zwiększeniami na sumę
37 589 zł). Analiza przedstawionych zmian – z uwzględnieniem ich objaśnień zawartych
w załączniku nr 2 do uchwały, a także wcześniej dokonanych zmian w budżecie powiatu –
prowadzi do wniosku, iż zmiana na kwotę 6 411 zł między działami 852 i 853 nastąpiła
z przekroczeniem kompetencji Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków
budżetu. Jak to bowiem wynika z przepisów art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1
ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
może dokonywać zmian planu wydatków związanych z podziałem rezerw na wydatki, ze
zmianą kwot, uzyskaniem i rozliczeniem dotacji, natomiast w zakresie pozostałych zmian
dokonywanych przez organ wykonawczy w planie wydatków budżetu zasadą jest, iż nie mogą
one polegać na przenoszeniu wydatków między działami. Tymczasem przeniesienie przez
Zarząd Powiatu omawianą uchwałą kwoty 6 411 zł z działu 852, rozdz. 85295 „Pozostała
działalność”, par 3119 „Świadczenia społeczne” do działu 853, rozdz. 85395 „Pozostała
działalność”, par. 3119 nie było związane z podziałem rezerw, nie dotyczyło też zmiany planu
wydatków w związku z pozyskaniem dochodów z tytułu dotacji – w dacie podejmowania
uchwały plan dochodów z tytułu dotacji na współfinansowanie programów realizowanych
z udziałem środków pomocowych (par. dochodów 2009 w rozdz. 85395, dziale 853) wynosił
133 797 zł i był równy planowi wydatków w tym dziale i rozdziale, w paragrafach z czwartą
cyfrą „9”.
ZarządzenieNr 219/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 27 września 2013 roku w sprawie
zmian w budżecie miasta na 2013 rok. - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4197/13 – uznano, że
powyższe zarządzenie w zakresie określonej w § 2 i załączniku nr 1 zmiany planu dochodów
budżetu w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i
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nieruchomościami” zostało podjęte z istotnym naruszeniem art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) i w związku z tym
stwierdzono nieważność zarządzenia w zakresie tej zmiany. Wskazano, że powyższe
zarządzenie w zakresie określenia w § 6 pkt 1 planu po zmianach kwot dochodów bieżących i
dochodów majątkowych zostało podjęte z nieistotnym naruszeniem art. 212 ust. 1 pkt 1 w zw.
z art. 235 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych i w związku z tym wezwano do
usunięcia naruszenia prawa w toku dokonywania zmian w budżecie.
Przedmiotowym zarządzeniem Prezydent Miasta Łomża dokonał zmian planu
dochodów i wydatków budżetu, które polegały zarówno na zwiększeniu planowanych kwot
dochodów i wydatków, jak i przeniesieniach dochodów i wydatków pomiędzy rozdziałami
i paragrafami klasyfikacji budżetowej (budżet miasta na 2013 rok został określony przez
organ stanowiący w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej). Jako podstawę prawną
wydania zarządzenia Prezydent Miasta wskazał m.in. na przepisy art. 257 pkt 1 – 4 i art. 258
ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
Na mocy § 2 zarządzenia Prezydent Miasta dokonał „przeniesienia planowanych
dochodów budżetowych na kwotę 2 361 982 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1”. Z zestawienia
zmian planu dochodów zawartych w tym załączniku wynika, że przeniesienie dochodów
nastąpiło w dziale 700, rozdz. 70005 i polegało na zmianie planu dochodów w paragrafach
0760 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności” (ustalono plan dochodów na kwotę 344 963 zł), 0770
„Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości” (zwiększono plan o 1 672 056 zł do kwoty 2 017 019 zł) oraz 0780 „Dochody
ze zbycia praw majątkowych” (zmniejszono plan dochodów o 2 017 019 zł, w wyniku czego
plan po zmianach w tej podziałce klasyfikacyjnej wyniósł 0 zł). W odniesieniu do tych zmian
należy wskazać, że przepisy art. 257 ustawy o finansach publicznych (przywołane jako
podstawa prawna wydania zarządzenia) nie przyznają zarządowi jednostki samorządu
terytorialnego (tu: Prezydentowi Miasta) kompetencji do samodzielnego dokonywania
przeniesień planu dochodów pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (jak to ma
miejsce w stosunku do wydatków budżetowych – art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1).
W świetle bowiem regulacji art. 257 ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego może dokonywać zmian planu dochodów związanych ze zmianą kwot lub
uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, także
dochodów związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych
jednostek samorządu terytorialnego, a ponadto dochodów jednostki samorządu terytorialnego
wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej. Tak
zakreślony ustawowo katalog uprawnień organu wykonawczego do zmian planu dochodów
budżetu jest wyczerpujący, zatem inne zmiany w planie dochodów, w tym polegające na
przenoszeniu planowanych kwot między szczegółowymi podziałkami klasyfikacyjnymi,
powinny być dokonywane przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Z tego
względu, w ocenie Kolegium Izby, zarządzenie w omawianej części, jako wydane
z przekroczeniem kompetencji przysługujących Prezydentowi Miasta (czyli bez podstawy
prawnej), w sposób istotny narusza prawo. W świetle art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym skutkuje to stwierdzeniem nieważności zarządzenia w tej części.
W § 6 pkt 1 zarządzenia Prezydent Miasta określił łączną kwotę planu dochodów
budżetu po dokonanych zmianach w wysokości 272 576 159 zł, z tego dochody bieżące
237 372 609 zł, dochody majątkowe 35 203 550 zł. Faktycznie, plan dochodów majątkowych
budżetu po dokonanych zmianach wynosi ogółem 35 548 513 zł (jest wyższy o 344 963 zł),
natomiast plan dochodów bieżących ogółem wynosi 237 027 646 zł (jest niższy o 344 963 zł).
Analiza przywołanych rozbieżności prowadzi do wniosku, że przy ustaleniu w § 6 pkt 1 planu
dochodów majątkowych budżetu nie uwzględniono zaplanowanych wpływów z tytułu
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przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności (par. 0760). Tego rodzaju wpływy zaliczane są do dochodów
majątkowych na podstawie art. 235 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Wskazując
w tym względzie na nieistotne naruszenie prawa Kolegium Izby miało na uwadze, że
zaistniała nieprawidłowość planistyczna nie miała znaczenia dla zachowania reguły
wydatkowej (tzw. zrównoważenia części bieżącej budżetu), wynikającej z art. 242 ustawy o
finansach publicznych.
Poza tym Kolegium Izby zauważa, że według § 2 zarządzenia dokonane przeniesienia
dochodów budżetowych nastąpiły na kwotę 2 361 982 zł, stosownie natomiast do § 4
przeniesień wydatków dokonano na kwotę 253 773 zł, co miały zobrazować załączniki nr 1
i nr 2 do zarządzenia (przeniesień na wymienione kwoty dokonano „zgodnie” z tymi
załącznikami). Analiza porównawcza wskazuje, że treść przywołanych postanowień
zarządzenia nie jest zgodna z treścią załączników. Z danych szczegółowych
o przeprowadzonych zmianach wynika, że przeniesienia dochodów majątkowych nastąpiły na
kwotę 2 017 019 zł, natomiast przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 313 583 zł.
Ponadto z treścią przepisów merytorycznych zarządzenia oraz załączników nr 1 i nr 2 nie
korespondują niektóre treści załącznika nr 3 do zarządzenia zawierającego objaśnienia
dokonanych zmian (np. według objaśnień przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami
i paragrafami dokonano na kwotę 324 730 zł).
Zarządzenie Nr 172/13 Wójta Gminy Grabowo z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy Grabowo - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4266/13 – uznano, że powyższe
zarządzenie w zakresie zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 13 248 zł w dziale 600
„Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, paragrafie 4010
„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zostało podjęte z istotnym naruszeniem przepisów
art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz art. 14d ust. 1 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i w
związku z tym stwierdzono nieważność zarządzenia w części dotyczącej tej zmiany planu
wydatków budżetu.
Przedmiotowym zarządzeniem Wójt Gminy Grabowo dokonał zmian w budżecie
gminy na 2013 rok, które polegały na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w związku
z uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (par. 2030 klasyfikacji budżetowej dochodów), a także na przeniesieniu wydatków
między podziałkami klasyfikacyjnymi. Między innymi nastąpiło zwiększenie dochodów
budżetu o kwotę 13 248 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych” w dziale 801 „Oświata i wychowanie”) – załącznik nr 1 do
zarządzenia. Jednakże z analizy zmian dokonanych w poszczególnych podziałkach
klasyfikacji budżetowej planu wydatków, określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia,
wynika, że środki z przywołanej dotacji celowej nie zostały rozdysponowane w planie
wydatków budżetu w dziale 801, rozdziale 80103. W rozdziale tym dotychczasowy plan
wydatków w kwocie 203 465 zł został zwiększony tylko o kwotę 500 zł przeniesioną
z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”. Zwiększenie planu wydatków na kwotę 13 248 zł
(stanowiącą różnicę między zwiększeniami wydatków na sumę 16 448 zł i ich zmniejszeniem
o 3 200 zł) nastąpiło natomiast w dziale 600, rozdziale 60016, w tym w paragrafie 4010
nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 248 zł (pozostałe zmiany rodzajowe w tym
rozdziale dotyczyły przeniesienia kwoty 3 200 zł z par. 4270 do par. 4300).
W odniesieniu do przedstawionych zmian w budżecie gminy należy wskazać, że
kompetencje zarządu jednostki samorządu terytorialnego (tu: Wójta Gminy) do dokonywania
zmian w planie dochodów i wydatków zostały zakreślone przez przepisy art. 257 i art. 258
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ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. W szczególności Wójt Gminy może dokonać
zmian planu dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa
(art. 257 pkt 1), co jednakże winno uwzględniać przeznaczenie uzyskanych środków
dotacyjnych. Kwota dotacji celowej w wysokości 13 248 zł, na prowadzenie oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, została udzielona na podstawie obowiązującego
od 1 września 2013 r. art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Stanowi on, że na
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację
celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie
wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Przepis ten wyraźnie zatem
wskazuje, że dotacja może być wykorzystana wyłącznie na wydatki bieżące związane
z realizacją zadań w sferze wychowania przedszkolnego. Organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego, dokonując zmian w planie wydatków budżetu (niezwiązanych
z pozyskaniem kwot dotacji, czy też podziałem utworzonych rezerw na wydatki), jest również
ograniczony dyspozycją przepisów art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych. Z przepisów tych wynika bowiem, że zmiany w planie wydatków mogą
następować wyłącznie w ramach danego działu, tj. w ich wyniku nie mogą nastąpić
przeniesienia wydatków między działami. Z całokształtu zmian dokonanych przez Wójta
Gminy omawianym zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie wynika natomiast, że
zwiększenie o kwotę 13 248 zł planu wydatków na wynagrodzenia związane z zarządzaniem
gminnymi drogami publicznymi nastąpiło niezgodnie z przeznaczeniem uzyskanej dotacji, co
nadto skutkowało nieuprawnionym zwiększeniem kwoty planu wydatków w dziale innym, niż
właściwy dla wydatków, które miały być sfinansowane ze środków dotacyjnych.
Z przedstawionych względów, w ocenie Kolegium Izby, zarządzenie w omawianej
części, jako wydane z przekroczeniem kompetencji do dokonywania zmian w planie
wydatków budżetu przysługujących Wójtowi Gminy, w sposób istotny narusza prawo.
W świetle art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym skutkuje to stwierdzeniem
nieważności zarządzenia w tej części.
UchwałaNr XXVII.178.2013 Rady Gminy Śniadowo z dnia 27 września 2013 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Śniadowo na lata 2013 – 2022 - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4009/13 – umorzono
postępowanie.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku pismem z dnia 7 października 2013 r.
poinformowała Radę Gminy Śniadowo, iż w dniu 14 października 2013 r. przedmiotem
posiedzenia Kolegium RIO będzie badanie powyższej uchwały.
Z wieloletniej prognozy finansowej po zmianach dokonanych przedmiotową uchwałą
(załącznik nr 1) wynika, że w 2015 roku, przy uwzględnieniu danych sprawozdawczych
z wykonania budżetu w roku 2012, nie zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.,
zwaną dalej ufp). Według postanowień art. 243 ust. 1 tej ustawy, organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że
przywołana relacja nie zostanie zachowana, zarówno w roku budżetowym, jak i każdym roku
następującym po roku budżetowym. Zachowanie tej relacji staje się obligatoryjne dla
budżetów uchwalanych począwszy od roku 2014.
W dniu 8 października 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
drogą elektroniczną poprzez system „Besti@” wpłynęło zarządzenie nr 76.2013 Wójta Gminy
Śniadowo z dnia 8 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2013 – 2024, którego postanowienia powodują
zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ufp (zmieniono harmonogram spłaty zadłużenia,
w wyniku którego przesunięto kwotę rozchodów w wysokości 50.000 zł z roku 2015 na rok
2024).
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Uchwała Nr 85/216/13 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 września 2013 r. w sprawie
zmian w budżecie na 2013 rok – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3968/13 – wskazano, że
powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa poprzez zastosowanie
niezgodnej z przepisami załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca
2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.)
klasyfikacji według rozdziałów dochodów z tytułu środków pozyskanych z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wezwano do usunięcia naruszenia prawa we własnym
zakresie w toku dokonywania zmian w budżecie.
Przedmiotową uchwałą Zarząd Powiatu Hajnowskiego dokonał m.in. zwiększenia
o kwotę 25 500 zł planu dochodów i wydatków budżetu w związku z dotacją celową
uzyskaną z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (której źródłem płatności jest budżet
środków europejskich). W planie dochodów środki te zostały sklasyfikowane w dziale 758
„Różne rozliczenia”, rozdz. 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”, zaś w planie
wydatków w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdz. 85395
„Pozostała działalność”. Należy wskazać, że według objaśnień do rozdziału 75862, zawartych
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych, w rozdziale tym ujmuje się dochody samorządu województwa w Programie
Operacyjnym Kapitał Ludzki w zakresie osi priorytetowych, dla których samorząd
województwa jest Instytucją Pośredniczącą. W świetle tych objaśnień omawiany rozdział nie
powinien zatem występować w planie dochodów budżetu powiatu – właściwą podziałką
rodzajową dla tego rodzaju dochodów powinien być rozdział właściwy dla przeznaczenia
pozyskanych środków.
Ponadto Kolegium Izby wskazuje na uchybienie formalne polegające na wskazaniu
w zarządzeniu nadwyżki budżetu w kwocie 830 898 zł, zamiast w kwocie 830 797 zł.
Zarządzenie Nr 244/13 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2013 r.– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3976/13 – uznano, że powyższe
zarządzenie zostało podjęte z nieistotnym naruszeniem przepisów art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz
załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) – poprzez
nieprawidłowe wyodrębnienie (tj. jako związanych z realizacją zadań zleconych) dochodów i
wydatków związanych z uzyskaniem z budżetu państwa dotacji na realizację zadań bieżących
gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet
państwa w ramach programów rządowych oraz nieprawidłowe sklasyfikowanie planowanych
z tego tytułu wydatków oraz wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w
toku dokonywania zmian w budżecie.
Przedmiotowym zarządzeniem Burmistrz Miasta Kolno dokonał zmian planu
dochodów i wydatków budżetu miasta polegających m.in. na ich zwiększeniu o kwoty
52 866 zł w związku z uzyskaniem z budżetu państwa dotacji celowej sklasyfikowanej w
dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla
uczniów”, par. dochodów 2040 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości
przez budżet państwa w ramach programów rządowych”. Zarówno dochody z tytułu tej
dotacji, jak i wydatki z niej finansowane wyodrębniono w planie budżetu jako związane z
realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załączniki nr 1 i nr 2 do
zarządzenia). Wskazana dotacja, co m.in. wynika z nazwy par. 2040, została udzielona na
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realizację zadań bieżących gmin (zadań własnych), zatem przyporządkowanie dochodów i
wydatków z nią związanych do kategorii zadań zleconych jest niezgodne z art. 237 ust. 2 pkt
1 ustawy o finansach publicznych. Ponadto wydatki na pomoc materialną dla uczniów
zaplanowano w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”,
80110 „Gimnazja”, 80195 „Pozostała działalność”. W świetle załącznika nr 2 do
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków… właściwe jest klasyfikowanie tych wydatków w rozdz.
85415 w dziale 854,
tj. w podziałkach klasyfikacyjnych, w których sklasyfikowano
dochody z tytułu przyznanej dotacji.
Uchwała Nr XXIV/130/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 30 września 2013 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na rok 2013 - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr
3987/13 – uznano, że powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa
poprzez zastosowanie niezgodnej z przepisami załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38,
poz. 207 ze zm.) klasyfikacji dochodów z tytułu dotacji pozyskanej z Funduszu Zajęć
Sportowych dla Uczniów oraz wezwano do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie
w toku dokonywania zmian w budżecie.
Jak wynika z załącznika nr 1 do przedmiotowej uchwały, zawierającego wykaz zmian
w planie dochodów budżetowych, a także objaśnień dokonanych zmian, dotację w kwocie
3 200 zł pozyskaną z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na upowszechnianie lekkiej
atletyki sklasyfikowano w par. 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych”. Należy wskazać, że stosownie do przepisu art. 133 ust. 2
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, ze zm.) Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów
jest państwowym funduszem celowym. Z tego względu właściwą podziałką klasyfikacyjną
dla środków finansowych pozyskanych z tego Funduszu, w świetle załącznika nr 3 do
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
jest par. 2440 „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych”.
Uchwała Nr XXI/126/2013 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 września 2013 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2013 rok - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4001/13 – uznano, 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.)
oraz wezwano do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania
zmian w budżecie.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Miastkowo dokonała m.in. zmian planu
wydatków budżetowych, w tym polegających na ustaleniu planu wydatków w kwocie
387 005 zł w rozdz. 60014, par. 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych”, a także zwiększeniu o 20 000 zł (do kwoty 35 000 zł) wydatków
w rozdz. 01010, par. 6230 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych”. Zmiany te nie zostały odzwierciedlone w załączniku nr 5 do uchwały
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budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
gminy w 2013 roku, 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 wskazuje, że w związku ze zmianami wydatków
inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne w rozdz. 60016 i 75023 nie został
zaktualizowany załącznik do uchwały budżetowej określający limity wydatków na zadania
inwestycyjne realizowane w 2013 roku.
Zarządzenie Nr 38.2013 Wójta Gminy Piątnica z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4004/13 – uznano, iż powyższe
zarządzenie zostało podjęte z nieistotnym naruszeniem prawa poprzez zastosowanie
niezgodnej z przepisami załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca
2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.)
klasyfikacji dochodów z tytułu dotacji pozyskanej na usuwanie wyrobów zawierających
azbest oraz wezwano do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku
dokonywania zmian w budżecie.
Jak wynika z postanowień § 2 oraz załącznika nr 1 przedmiotowego zarządzenia,
zawierających wykaz zmian w planie dochodów budżetowych oraz z objaśnień dokonanych
zmian, dotację celową z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest
w kwocie 57 342 zł przyjęto w par. 2440 „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”. Z uwagi,
że dotacja na usuwanie azbestu udzielana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 400 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 ze zm.) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są
samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o finansach
publicznych, zatem pozyskane z tych instytucji dochody nie mogą być klasyfikowane w
wymienionej podziałce klasyfikacyjnej. Właściwą podziałką klasyfikacyjną tych dochodów,
w świetle załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych, jest par. 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych”.
Uchwała Nr XIX/172/13 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 20 września 2013 roku w
sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Powiatu Siemiatyckiego Nr XV/136/12 z dnia
21 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2013 rok UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4123/13 – uznano, że 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 powiatu 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.) oraz wezwano do usunięcia naruszenia prawa
we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w budżecie.
Rada Powiatu Siemiatyckiego w przedmiotowej uchwale dokonała zmian w planie
wydatków, w wyniku których między innymi wprowadziła dotacje celowe na realizację zadań
zleconych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dziale 150, rozdziale 15013,
§ 2837 – kwota 94.338,53 zł oraz w § 2839 – kwota 16.647,98 zł. Zmiany te nie zostały
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odzwierciedlone w załączniku nr 5 – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z
budżetu powiatu w 2013 roku”, co stanowi naruszenie art. 214 pkt 1 i art. 215 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.). W
świetle przywołanych przepisów zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z
budżetu powiatu powinno być zgodne z przyjętym w tym zakresie planem wydatków budżetu.
Zarządzenie Nr 262/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy Zbójna na 2013 rok- UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4265/13 – uznano, że
powyższe zarządzenie w zakresie sklasyfikowania planu wydatków na pomoc materialną dla
uczniów w paragrafie 4240
„Zakup
pomocy naukowych,
dydaktycznych
i książek” zostało podjęte z nieistotnym naruszeniem przepisów załącznika nr 4 do
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) oraz wezwano do usunięcia naruszenia
prawa w toku dokonywania zmian w budżecie gminy. Uznano, że zapisy § 1 zarządzenia w
części regulującej dokonane zmiany w budżecie gminy zostały określone niezgodnie z
załącznikami nr 1 i nr 2 zawierającymi szczegółowe dane dotyczące zmian planu dochodów i
wydatków, przy czym w przepisach tych nie nastąpiło odesłanie do załącznika nr 2 do
zarządzenia, co uchybia przepisom rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20
czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
Przedmiotowym zarządzeniem Wójt Gminy Zbójna postanowił dokonać zmian
w budżecie gminy, które według zapisów § 1 miały polegać na: zmniejszeniu planu
wydatków o kwotę 46 041 zł, zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 41 198 zł, zwiększeniu
planu wydatków o kwotę 87 239 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Natomiast,
jak wynika z pełnej treści przedłożonego organowi nadzoru zarządzenia, zmiany w budżecie
polegały na: zwiększeniu planu dochodów o 46 041 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (paragrafy 2030 i 2040
klasyfikacji budżetowej dochodów) – co obrazuje załącznik nr 1 do zarządzenia nr 262/13 pn.
„Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2013 rok”; zwiększeniu planu wydatków o
kwotę ogółem 87 239 zł oraz ich zmniejszeniu o kwotę 41 198 zł, co wynika z załącznika nr 2
do zarządzenia nr 262/13 pn. „Zmiana planu wydatków budżetu gminy Zbójna na 2013 rok”.
W odniesieniu do przedstawionych niezgodności Kolegium Izby wskazuje, że przepisy
merytoryczne zarządzenia – w rozumieniu postanowień §§ 20-29 „Zasad techniki
prawodawczej”, które z mocy § 141 „Zasad” mają odpowiednie zastosowanie do tego rodzaju
aktów wewnętrznych – powinny w sposób wyczerpujący i wyraźny określać zakres spraw
poddanych regulacji, a także odsyłać do wszystkich załączników, które zarządzenie zawiera.
Z załącznika nr 1 do zarządzenia wynika, że dochody budżetu gminy zostały
zwiększone m.in. o kwotę 24 513 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości
przez budżet państwa w ramach programów rządowych – paragraf 2040 klasyfikacji
budżetowej dochodów w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415
„Pomoc materialna dla uczniów”. W planie wydatków budżetu, jak wynika z załącznika nr 2
do zarządzenia, środki na realizację zadania zostały przyjęte w dziale 854, rozdziale 85415,
paragrafie 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”. Przyjęcie tego
paragrafu wydatków wskazuje, że otrzymane środki dotacyjne mają być przeznaczone na
sfinansowanie programu rządowego „Wyprawka szkolna”, którego zasady realizacji określa
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
(Dz. U. z 2013 r. poz.818). Mając na uwadze, że wydatki z budżetu gminy mają być
przeznaczone na pomoc materialną skierowaną do uczniów (nie zaś zakupu książek i pomocy
dydaktycznych na potrzeby szkół), w świetle postanowień załącznika nr 4 do rozporządzenia
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Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków…, omawiane wydatki powinny być klasyfikowane w paragrafie 3260 „Inne formy
pomocy dla uczniów”.
Wskazując na nieistotny charakter naruszenia prawa Kolegium Izby miało na
względzie, iż wynikające z załączników do zarządzenia zmiany planu dochodów i wydatków
budżetu mieszczą się w granicach kompetencji organu wykonawczego gminy do
dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu wynikających z art. 222 ust. 4,
art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).
Zarządzenie Nr 54/2013 Burmistrza Jedwabnego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2013-2026 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2026- UCHWAŁA KOLEGIUM Nr
3983/13 – wskazano na uchybienia formalne polegające na błędnym, w świetle planu
dochodów 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 30 września 2013 r.) obrazuje
załącznik do uchwały kolegium. Ponadto, jak wynika z analizy wydatków majątkowych, w
tym ujętych w wykazie przedsięwzięć, w 2014 r. w kolumnie 11.4 tabeli wpf powinna być
wykazana kwota 98 462 zł jako dotycząca wydatków inwestycyjnych kontynuowanych.
Członek sprawozdawca – Joanna Salachna
ZarządzenieNr 78/13 Burmistrza Goniądza z dnia 4 października 2013 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4258/13 – uznano,
że powyższe zarządzenie w sposób istotny narusza art. 212 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 w zw. z art. 89
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze
zm.) i w związku z tym stwierdzono nieważność zarządzenia w całości.
Powyższym zarządzeniem Burmistrz Goniądza postanowił o zaciągnięciu pożyczki
w wysokości 969 946 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013”.
Zgodnie z postanowieniami § 1 zarządzenia zaciągana pożyczka ma być przeznaczona
na realizację zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Goniądz”. W powołanym przepisie postanowiono, iż pożyczka w łącznej wysokości
969.946 zł zostanie zaciągnięta w dwóch transzach, mianowicie w roku 2013 –
w kwocie 255.248 zł, a w roku 2014 – w kwocie 714.698 zł. Spłata pożyczki nastąpić zaś ma
w roku 2014 ze środków przyznanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (§ 4
Zarządzenia nr 78/13).
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
przewyższa limit określony w § 10 pkt 2 i pkt 4 uchwały Nr XXXIV/199/13 Rady Miejskiej
w Goniądzu z dnia 2 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, a
także kwotę stosownych upoważnień w tym zakresie (§ 11 ust. 1 lit. b)
i d) uchwały). W konsekwencji narusza to postanowienia art. 212 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 w zw. z
art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
UchwałaNr XXX/131/13 Rady Gminy Trzcianne z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie Gminy Trzcianne na 2013 rok- UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4010/13 –
umorzono postępowanie.
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Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku pismem z dnia 1 października 2013 r.
poinformowała Radę Gminy Trzcianne, iż w dniu 14 października 2013 r. przedmiotem
posiedzenia Kolegium RIO będzie badanie przedmiotowej uchwały.
W uchwale Rada Gminy dokonała między innymi zmian polegających na przyjęciu po
stronie dochodów kwoty 235 304 zł w rozdziale 60078 (§ 2030), oraz jej rozdysponowaniu
w części w planie wydatków (co wynika z objaśnień do uchwały) w rozdziale 60016, § 4270
(kwota 126 977 zł), w rozdziale 75023, § 4270 (kwota 30 000).
Jak wynika z uzasadnienia do uchwały – „Zgodnie ze złożonym wnioskiem za rok
2013 odnośnie remontu drogi gminnej nr 104701B Trzcianne – Wyszowate w km 0+1501+120 realizowanego w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze
komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, otrzymaliśmy dotację celową w wysokości
235 304 zł, którą przeznacza się na bieżące potrzeby gminy (remont budynku Urzędu Gminy
a także na remont dróg gminnych) z uwagi na to że w planie wydatków został już
przewidziany powyższy wydatek…”
W dniu 30 września 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
wpłynęło pismo od Radnego Stanisława Szydłowskiego, z którego wynika, iż zachodzi
podejrzenie, że radni zostali wprowadzeni w błąd i zagłosowali nad projektem zmian
w budżecie gminy, w którym już prawdopodobnie założono inne wykorzystanie dotacji niż na
„usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych” (w załączeniu).
W związku z powyższym na podstawie art. 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) RIO w Białymstoku zwróciło
się z prośbą o przedstawienie do dnia 11 października 2013 r. wyciągu z protokołu z obrad
sesji Rady Gminy w dniu 4 września 2013 r. oraz bardziej szczegółowego uzasadnienia
dokonanej zmiany w planie dochodów i planie wydatków, a także wskazania jaki poziom
środków własnych został zabezpieczony w planie wydatków na realizację dotowanego
zadania, na które w terminie późniejszym wpłynęła dotacja.
W dniu 11 października 2013 r. do RIO w Białymstoku wpłynęło pismo
Przewodniczącego Rady Gminy Trzcianne, do którego załączono wyciąg protokołu z obrad
sesji Rady Gminy z dnia 4 września 2013 r. oraz wyjaśnienia Skarbnika Gminy.
Z wyjaśnień Skarbnika gminy wynika, że:
”Uchwałą Nr XXVII/115/13 Rady Gminy w Trzciannem z dnia 29 marca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2013 rok dokonano zmian w planie
wydatków polegających na zwiększeniu w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 o kwotę
467 974 zł. z przeznaczeniem na remont drogi gminnej nr 1047001 B na długości 970mb
w Wyszowatych uwzględniając w wydatkach planowaną do otrzymania dotację. Całkowity
koszt tego remontu opiewał kosztorysowo na kwotę 579 027zł., pozostałą kwotę zamierzono
zaoszczędzić z bieżących remontów dróg gminnych . W wyniku przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego (ogłoszenie z dnia 10.04.2013 r. BZP z dnia 10.04.2013 r. Nr. 1406022013) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn,, Remont drogi gminnej nr
104701 B Trzcianne –Wyszowate w km od 0+150 do 0+1+120 ‘’Wartość robót ustalono na
kwotę brutto 308 152,17 zł.
Z uwagi na powyższe dokonane zmiany w budżecie Gminy Trzcianne (zabezpieczenie
środków finansowych na Remont drogi gminnej nr 104701 B Trzcianne –Wyszowate w km
od 0+150do1+120.) w uchwale nr XXX/131/13 Rady Gminy Trzcianne z dnia 4 września
2013 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Trzcianne na 2013 rok dokonano zmian
polegających na wprowadzeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2013
rok w dziale – transport i łączność rozdz. 60078 § 2030 w wysokości 235 304 zł po stronie
dochodów, a po stronie wydatków z uwagi na wcześniejsze zabezpieczenie środków
finansowych dotacyjnych wprowadzono potrzebne zmiany w wydatkach bieżących przy
realizacji budżetu Gminy Trzcianne.”
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Uchwała Nr XIX/176/2013 Rady Gminy Brańsk z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2013 rok - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4259/13 – uznano, że
powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa w zakresie braku
aktualizacji załącznika planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego (załącznik nr 6 „Wykaz dotacji w 2013 r”), co stanowi naruszenie 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.). Uznano, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa w
zakresie błędnej klasyfikacji wolnych środków oraz wezwano do usunięcia naruszenia prawa
we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w budżecie.
Rada Gminy Brańsk w przedmiotowej uchwale dokonała zmian planu dochodów
i wydatków. W załączniku nr 2 do uchwały –„Wydatki budżetowe”, w dziale 754, rozdziale
75412, paragrafie 2820 wykazano zwiększenie wydatków w kwocie 5.000 zł. W dołączonym
do uchwały załączniku nr 6 „Wykaz dotacji w 2013 r.” powyższa dotacja nie została ujęta.
Brak aktualnego załącznika dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
jest niezgodne z art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W załączniku nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” przedmiotowej uchwały,
przychody z tytułu wolnych środków wykazano w § 955, zgodnie zaś z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) należy klasyfikować je w § 950.
Ponadto należy wskazać na uchybienia formalne polegające na braku zgodności
danych wykazanych w załączniku nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy strukturalnych na rok 2013” przedmiotowej uchwały,
z wielkościami wynikającymi z planu budżetu po zmianach, w zakresie projektów ujętych
w punktach:
- 7 „„Edukacja dzieci naszą przyszłością” –Ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie
Brańsk”, w kolumnie 5 „własne” wykazano kwotę 72.950 zł, zaś w planie wydatków budżetu
po zmianach jest 125.330 zł (paragrafy z ostatnią cyfrą 9);
- 8 „Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich Poletyły, Kiersnowo, Kadłubówka” i 9
„Remont świetlicy wiejskiej w Puchałach Starych” w kolumnie 5 „własne” łącznie wykazano
kwotę 69.666 zł, zaś w planie wydatków budżetu po zmianach jest 102.016 zł (paragrafy
z ostatnią cyfrą 9).
W załączniku nr 5 brak jest również projektu zaklasyfikowanego w budżecie w dziale
853, rozdziale 85395.
Uchwała Nr XXXIV/198/13 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 2 października 2013 r. w
sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2013 –
2024 - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3982/13 – 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 02.10.2013 r.) i wartościami wykazanymi dla roku 2013 w
prognozie finansowej obrazuje załącznik do uchwały kolegium.
Uchwała Nr XXXV/281/13 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 18 września 2013 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2021 - UCHWAŁA KOLEGIUM
Nr 3986/13 – 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
18.09.2013 r.) i wartościami wykazanymi dla roku 2013 w prognozie finansowej obrazuje
załącznik do uchwały kolegium.
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Uchwała Nr XIX/175/2013 Rady Gminy Brańsk z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2013-2016 - UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 3995/13 – wskazano na uchybienie formalne polegające na tym, iż w
załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, w wierszu „2013”, w kolumnach 11.4 i
11.5 wykazano wydatki na łączną kwotę 7.509.355 zł, zaś z planu wydatków po zmianach
wynika, iż powinna to być kwota 7.299.355 zł.
Członek sprawozdawca – Marcin Tyniewicki
Uchwała Nr XXXI/220/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie
zmian budżetu gminy na 2013 rok - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3981/13 – uznano, iż
powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa w zakresie braku
zaktualizowania limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz braku aktualizacji upoważnienia
udzielonego Burmistrzowi do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu
budżetu, co jest sprzeczne z art. 212 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 89 ust.1 pkt 2 oraz art. 212
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885
ze zm.) oraz wezwano Radę Miejską do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w
toku dokonywania zmian w budżecie.
Rada Miejska w Czyżewie przedmiotową uchwałą dokonała zmniejszenia kwoty
pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie deficytu budżetowego. Przychody pochodzące z
zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu
Unii Europejskiej zmniejszono z kwoty 780 000 zł do kwoty 400 000 zł. Dokonując
powyższych czynności Rada powinna była dokonać zmiany limitów zobowiązań oraz
upoważnień dla Burmistrza Miasta zawartych w uchwale nr XXIV/168/12 z dnia 20 grudnia
2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2013, tzn. określić limit
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł oraz określić upoważnienie Burmistrzowi do
zaciągania kredytów i pożyczek na ten cel maksymalnie w kwocie 400 000 zł. Powyższe
narusza art. 212 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 89 ust.1 pkt 2 oraz art. 212 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.).
Ponadto należy wskazać na uchybienie formalne polegające na tym, iż w załączniku nr
3, w zadaniu pod pozycją 18 wykazano błędny paragraf 6050 zamiast paragrafu 6060, jak to
wynika z planu wydatków.
Uchwała Nr XXV/215/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 25 września 2013 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2013-2025 UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3993/13 – uznano, iż powyższa uchwała została podjęta z
nieistotnym naruszeniem prawa polegającym na niewykazaniu w załączniku nr 1, w kolumnie
14.1 wartości zgodnych z danymi wynikającymi ze sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ za IV kwartał
2012 r., co jest niezgodne z załącznikiem 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) oraz wezwano do usunięcia naruszenia prawa we
własnym zakresie w toku dokonywania zmian w WPF.
Rada Miejska w Zabłudowie w załączniku nr 1 – „Wieloletnia prognoza finansowa” w
kolumnie 14.1 nie wykazała wartości spłat rat wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań
już zaciągniętych. Ze sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2012 roku wynika, iż stan
zobowiązań już zaciągniętych wynosi 8.836.477,18 zł. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
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finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) w przedmiotowej
kolumnie należy wykazywać raty spłat zobowiązań w poszczególnych latach już zaciągnięte.
Ponadto należy wskazać na uchybienie formalne polegające na tym, iż w wierszu
,,2013’’ nie zaplanowano spłat długu wykazanego w wierszu ,,Wykonanie 2012”, kolumnie
14.2 ,,Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu”.
Uchwała Nr XXV/196/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 12 września 2013 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XIII/102/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29
grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego
na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2020 oraz
wykazu przedsięwzięć – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3967/13 – wskazano na uchybienie
formalne polegające na tym, iż w wersji elektronicznej przedmiotowej uchwały, w części
normatywnej, brak jest podanego numeru uchwały, a także dnia jej uchwalenia. Jest to
sprzeczne z postanowieniami § 16 i § 17, w związku z § 143 RozporządzeniaPrezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z
2002 r. Nr 100, poz. 908), które nakazują, aby w tytule aktu normatywnego było zawarte
oznaczenie rodzaju aktu, data podjęcia (zaś datę aktu poprzedza się zwrotem "z dnia",
a następnie zamieszcza się wskazanie dnia zapisanego cyframi arabskimi, nazwę miesiąca
określoną słownie oraz wskazanie roku zapisanego cyframi arabskimi ze znakiem "r.", jako
skrótem wyrazu "rok") oraz ogólne określenie przedmiotu danego aktu.
Uchwała Nr XXIX/219/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 września 2013 r. w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2013-2024–
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3975/13 – wskazano na uchybienie formalne polegające na
tym, iż w załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały,w wierszu „2013”, w kolumnie 1.1.5
„dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” wykazano
kwotę 10.631.822 zł, zaś z planu dochodów po zmianach wynika, iż powinna być kwota
10.720.268 zł.
Uchwała Nr XVIII/123/2013 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 26 września 2013 r. w
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki na lata 2013 – 2016 UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3984/13 – wskazano na uchybienia formalne polegające na
błędnym, w świetle planu wydatków budżetu po zmianach, przyjęciu dla roku 2013 wartości
w niektórych kolumnach tabeli wpf. Specyfikację różnic pomiędzy planem budżetu (według
stanu na dzień 26.09.2013 r.) i wartościami wykazanymi dla roku 2013 w prognozie
finansowej obrazuje załącznik do uchwały kolegium.
Uchwała Nr XXV/211/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 25 września 2013 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XX/165/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 stycznia
2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3992/13 – wskazano
na uchybienie formalne polegające na niewłaściwej numeracji punktów w § 1 przedmiotowej
uchwały, a także błędnej numeracji paragrafów w części normatywnej (brak § 2).

Członek sprawozdawca – Danuta Kubylis
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Uchwała Nr 188/XXVIII/13 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 września 2013 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 20132016 – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3966/13 – uznano, 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 roku staje się obligatoryjne na mocy art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1241 ze zm.).
Z przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości na lata 2013-2016
wynika, że powyższe, ustawowe wymogi nie będą spełnione w latach 2014 - 2015. Sytuacja
ta jest efektem zaciągania zobowiązań w latach wcześniejszych. Z danych przedstawiających
budżet 2013 roku i budżety lat przyszłych wynika, że powiat nie przewiduje korzystać
z dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania budżetu w formie kredytów czy pożyczek.
Nie mniej jednak sytuacja wynikająca z WPF wskazuje na brak możliwości uchwalenia
budżetu na 2014 r. - jak wynika z zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.
W związku z tym należy zwrócić uwagę na konieczność podjęcia działań zmierzających do
restrukturyzacji długu.
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
o finansach publicznych, jednocześnie postanowiło nie stwierdzać nieważności uchwały
w przedmiotowym zakresie.
Uchwała Nr XXV/205/13 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 września 2013 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2013-2020 - UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 3985/13 – uznano, iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym
naruszeniem prawa w zakresie braku spełnienia w latach 2014 - 2016 relacji określonej art.
243 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 roku staje się obligatoryjne na mocy art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1241 ze zm.).
Z przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości na lata 2013-2020
wynika, że powyższe, ustawowe wymogi nie będą spełnione w latach 2014 - 2016. Sytuacja
ta jest efektem zaciągania zobowiązań w latach wcześniejszych. Z danych przedstawiających
budżet 2013 roku i budżety lat przyszłych wynika, że gmina nie przewiduje korzystać
z dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania budżetu w formie kredytów czy pożyczek.
Nie mniej jednak sytuacja wynikająca z WPF wskazuje na brak możliwości uchwalenia
budżetu na 2014 r - jak wynika z zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.
W związku z tym należy zwrócić uwagę na konieczność podjęcia działań zmierzających do
restrukturyzacji długu.
Kolegium RIO postanowiło uznać, iż powyższa uchwała w sposób istotny narusza
prawo poprzez niespełnienie w latach 2014-2016 relacji określonej art. 243 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych, jednocześnie postanowiło nie stwierdzać nieważności uchwały
w przedmiotowym zakresie.
Uchwała Nr XXXII/139/13 Rady Gminy Giby z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Giby na 2013 rok - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3998/13 – uznano, iż
powyższe zarządzenie zostało podjęte z nieistotnym naruszeniem przepisów
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art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38,
poz. 207 ze zm.) – poprzez nieprawidłowe wyodrębnienie (tj. jako związanych z realizacją
zadań zleconych) dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem z budżetu państwa dotacji
na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych oraz
nieprawidłowe sklasyfikowanie planowanych z tego tytułu wydatków oraz wezwano do
usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w budżecie.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Giby dokonała zmian planu dochodów i
wydatków budżetu gminy polegających m.in. na ich zwiększeniu o kwoty 7.516 zł w związku
z uzyskaniem z budżetu państwa dotacji celowej sklasyfikowanej w dziale 854 „Edukacyjna
opieka wychowawcza”, rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, par. dochodów 2040
„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach
programów rządowych”. Zarówno dochody z tytułu tej dotacji, jak i wydatki z niej
finansowane wyodrębniono w planie budżetu jako związane z realizacją zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej (załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały). Wskazana dotacja, co
m.in. wynika z nazwy par. 2040, została udzielona na realizację zadań bieżących gmin (zadań
własnych), zatem przyporządkowanie dochodów i wydatków z nią związanych do kategorii
zadań zleconych jest niezgodne z art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
Uchwała Nr XXXIV/261/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 września 2013 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2013-2027 –
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3970/13 – wskazano na uchybienie formalne polegające na
tym, iż w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, w przedsięwzięciu pn.
„Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia – remont internatu przy LO w
Puńsku” (1.1.2.1), błędnie określono limit wydatków na 2013 rok. Z planu wydatków oraz z
załącznika nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” po zmianach dokonanych uchwałą Rady
Powiatu Sejneńskiego nr XXXIV/260/13 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok wynika, iż winna być kwota 1.358.320 zł (jest
1.783.136 zł).
Uchwała Nr 213/XXXV/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 26 września 2013 r. w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023- UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 3989/13 – wskazano na uchybienie formalne polegające na tym, iż w
załączniku nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, w wierszu „2013”w
kolumnie 1.1.5 „dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”
wykazano kwotę 4.640.683 zł, zaś z planu dochodów po zmianach wynika, iż powinna to być
kwota 4.639.263 zł.
Uchwała Nr 214/XXXV/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 26 września 2013 r. w
sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3990/13 –
wskazano na uchybienie formalnepolegające na niepoprawnym określeniu, w § 1 lit. a) części
normatywnej uchwały, zwiększenia dochodów o kwotę 765.155 zł. Zgodnie ze zmianami
wynikającymi z załącznika nr 1 należało wykazać kwotę 764.155 zł.
Uchwała Nr XXXII/140/13 Rady Gminy Giby z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2013-2025 - UCHWAŁA
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KOLEGIUM Nr 3999/13 – wskazano na uchybienia formalne polegające na tym, iż w
załączniku nr 1 przedmiotowej uchwały w wierszu „2013”:
- w kolumnie 1.1.3 ,,podatki i opłaty” zgodnie z dokonanymi zmianami w planie dochodów
winna być wykazana kwota 2.162.485 zł, a nie kwota 2.185.157 zł;
- w kolumnie 1.1.5 ,, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zgodnie z
dokonanymi zmianami w planie dochodów winna być wykazana kwota 2.883.345 zł,
a
nie kwota 2.743.845 zł;
- w kolumnie 12.3.1 ,,finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy” zgodnie
z dokonanymi zmianami w planie wydatków, winna zostać wykazana kwota, która stanowi
sumę środków z paragrafów z czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej ,,7”, a więc winna
być wykazana kwota 714.697 zł, a nie kwota 714.695 zł.
Uchwała Nr XXVII/169/13 Rady Gminy Raczki z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018 - UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 4005/13 – wskazano na uchybienie formalne polegające, na tym, iż w
załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2013-2018 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2018”, w wierszu „2013”, w kolumnie
11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” wykazano kwotę
6.890.628 zł. Zgodnie z planem wydatków budżetu na 2013 rok po zmianach winna być
wykazana kwota 6.903.955 zł.
UchwałaNr XXII/135/2013 Rady Gminy Wąsosz z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2013 rok - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4011/13 – wskazano na
uchybienie formalne polegające na braku zgodności danych wykazanych
w załączniku nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i funduszu spójności” z wielkościami wynikającymi z planu
wydatków budżetu gminy po zmianach, w zakresie projektów ujętych w punkcie 2 załącznika
sklasyfikowanych w dziale 853, w rozdziale 85395. W załączniku nr 4 wykazano te wydatki
w łącznej wielkości 527.328 zł, środki UE - 504.251 zł i środki krajowe - 23.077 zł. W planie
wydatków budżetu po zmianach łączna wielkość wynosi 527.328 zł, zaś środki
z UE - 503.306 zł i środki krajowe - 24.022 zł.
Członek sprawozdawca – Maria Wasilewska
UchwałaNr XXVII/194/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 24 września 2013 roku w
sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych
prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
udzielanych z budżetu Gminy Szypliszki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej
wykorzystania - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4008/13 – uznano, że powyższej uchwale
wystąpiło istotne naruszenie art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) w zakresie § 9 uchwały, w którym zapisano,
iż: „Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w
nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu” i w
związku z tym stwierdzono nieważność uchwały w tej części oraz uznano, że w powyższej
uchwale wystąpiło istotne naruszenie art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. z 2011 r. Dz. U.
Nr 197, poz. 1172 ze zm.) w zw. z art. 88 ust. 2 Konstytucji RP oraz w zw. z art. 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w zakresie §
12 uchwały, w którym zapisano, iż: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
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ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego” i w związku z tym
stwierdzono nieważność uchwały w tej części.
W przedmiotowej uchwale Rada Gminy zawarła zapisy stanowiące istotne naruszenie
prawa w zakresie przedstawionym poniżej.
W § 9 uchwały zapisano, iż: „Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania dotacji
do dnia jej zwrotu”. Powyższy zapis stoi w sprzeczności z art. 252 ustawy o finansach
publicznych, który stanowi, iż dotacje udzielone z budżetu jst wykorzystane niezgodnie z
przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do
budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu
15 dniod dnia stwierdzenia tych okoliczności. Odsetki zaś nalicza się dla dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - począwszy od dnia przekazania z budżetu
jst. Natomiast odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nalicza
się począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu tych dotacji.
W § 12 uchwały zapisano, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych (w tym aktów prawa miejscowego)
zgodnie z art. 88 ust. 2 Konstytucji RP reguluje art. 42 ustawy o samorządzie gminnym, który
odsyła do ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy akty prawa miejscowego ogłasza
się w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich
ogłoszenia.
Uchwała Nr XXVIII/214/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 września 2013 r. w
sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3971/13 – uznano,
iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38,
poz. 207 ze zm.) w zakresie wykazania błędnych paragrafów klasyfikacji budżetowej
przychodów ze sprzedaży wyemitowanych obligacji i rozchodów na wykup tych obligacji
oraz wezwano do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania
zmian w budżecie.
W przedmiotowej uchwale Rada Miejska w załączniku nr 6 „Przychody i rozchody
budżetu miasta w 2013 roku” wykazała błędną klasyfikację paragrafów przychodów ze
sprzedaży obligacji, tj. § 911 (Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku
krajowym) oraz błędną klasyfikację rozchodów wykupu tych obligacji § 971 (Wykup
obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38,
poz. 207 ze zm.) należy wykazać odpowiednio przychody ze sprzedaży obligacji § 931
(przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych), zaś rozchody z wykupu obligacji
- § 982 (wykup innych papierów wartościowych).
Uchwała Nr XL/293/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013 - 2026 – UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 3974/13 – uznano, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym
naruszeniem prawa polegającym na błędnym wykazaniu kwoty w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w kolumnie 11.2 - „Wydatki związane z
funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego”, w wierszu „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) oraz wezwano do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania
zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Rada Miasta Grajewo 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 4.447.718 zł, zaś z planu wydatków wynika, iż powinna być to kwota
4.458.110 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 89) w poz. 11.2 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań
własnych klasyfikowanych w dziale 750, w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów
jst (rozdziały od 75017 do 75023).
Ponadto należy wskazać na uchybienia formalne polegające na błędnym, w świetle
planu dochodów budżetu po zmianach, przyjęciu dla roku 2013 wartości w niektórych
kolumnach tabeli wpf. Specyfikację różnic pomiędzy planem budżetu (według stanu na dzień
27.09.2013 r.) i wartościami wykazanymi dla roku 2013 w prognozie finansowej obrazuje
załącznik do uchwały kolegium.
Uchwała Nr XXXIV/221/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 14 września 2013 r. w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2013 - 2027 UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3988/13 – wskazano na uchybienie formalnepolegające na
wykazaniu w załączniku nr 1 przedmiotowej uchwały, w wierszu „2013”, w kolumnach 11.4
„wydatki inwestycyjne kontynuowane”, 11.5 „nowe wydatki inwestycyjne” łącznej kwoty
niezgodnej z kwotą wynikającą z planu wydatków budżetu po zmianach (jest 5.348.380 zł,
powinno być 5.086.606 zł).
Uchwała Nr XXXIV/298/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 września 2013 r. w sprawie
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025 UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4006/13 – wskazano na uchybienia formalne polegające na
tym, iż:
− w załączniku nr 1, w wierszu „2013”, w kolumnie 1.1.5 „dochody z tytułu dotacji i
środków przeznaczonych na cele bieżące” wykazano 4.178.175,82 zł, zaś z planu
dochodów budżetu na 2013 r. wynika, iż gmina posiada dotacje na cele bieżące w
kwocie 4.286.691,82 zł;
− w załączniku nr 2, w przedsięwzięciu wykazanym w wierszu „1.1.2.5” pn. „Centrum
kulturalne mieszkańców wsi Wychodne” limit wydatków na 2013 rok określono w
kwocie 150.942 zł, zaś z planu wydatków budżetu po zmianach wynika, iż limit ten
należy wykazać w kwocie 122.511 zł, w związku z tym limit zobowiązań nie może być
wyższy niż 122.511 zł;
− w załączniku nr 2, w przedsięwzięciu wykazanym w wierszu „1.3.2.4” pn. „Centrum
kulturalne mieszkańców wsi Wychodne” limit wydatków na 2013 rok określono w
kwocie 34.717 zł, zaś z planu wydatków budżetu po zmianach wynika, iż limit ten należy
wykazać w kwocie 63.148 zł, w związku z tym limit zobowiązań nie może być wyższy
niż 63.148 zł.

IV.
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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
CZARNA
BIAŁOSTOCKA
(2002023)
CZARNA
BIAŁOSTOCKA
(2002023)

Rodzaj dokumentu

Zarządzenie Nr 235/13 Burmistrza Czarnej Białostockiej z
dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Czarna Białostocka na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 238/13 Burmistrza Czarnej Białostockiej z
dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Czarna Białostocka na 2013 rok.
Uchwała Nr XXXI/214/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z
dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od
CZYŻEW
nieruchomości oraz niektórych innych należności
(2013033)
pieniężnych gminy od osób fizycznych w drodze inkasa
oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia
za inkaso
Uchwała Nr 210/XXXV/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z
SZCZUCZYN
dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości
(2004053)
stawek od nieruchomości.
Uchwała Nr XXXIV/250/13 Rady Gminy Gródek z dnia 13
września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
GRÓDEK
określenia zasad poboru w drodze inkasa podatków
(2002042)
lokalnych na terenie gminy Gródek, wyznaczenia
inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia
przysługującego inkasentom z tego tytułu
Uchwała Nr XXXIV/245/13 Rady Gminy Gródek z dnia 13
GRÓDEK
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2002042)
Gródek na 2013 r.
NAREWKA
Uchwała Nr XXV/217/13 Rady Gminy Narewka z 20
(2005092)
września 2013 r. w sprawie zmian WPF
NAREWKA
Uchwała Nr XXV/218/13 Rady Gminy Narewka z 20
(2005092)
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
NAREWKA
Zarządzenie nr 179/13 Wójta Gminy Narewka z 25
(2005092)
września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
NAREWKA
Zarządzenie Nr 180/13 Wójta Gminy Narewka z 27
(2005092)
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XXI/153/13 Rady Gminy Orla z 13 września
ORLA (2003062)
2013 r. w sprawie zmian w budżecie
Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Orla z 16 września
ORLA (2003062)
2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XXII.146.2013 Rady Gminy Szudziałowo z
SZUDZIAŁOWO
dnia 24 września 2013 r. w sprawie podatku od
(2011102)
nieruchomości.
Uchwała Nr XXII/212/13 Rady Gminy Zawady z dnia 9
ZAWADY
września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty
(2002152)
targowej.

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

4013/13

protokół

4014/13

protokół

4015/13

protokół

4016/13

protokół

4017/13

protokół

4018/13

protokół

4019/13

protokół

4020/13

protokół

4021/13

protokół

4022/13

protokół

4023/13

protokół

4024/13

protokół

4025/13

protokół

4026/13

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

Rodzaj dokumentu

Uchwała Nr 28.145.2013 Rady Gminy Czyże z dnia 26
CZYŻE (2005042) września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Czyże na lata 2013 - 2022
Uchwała nr XXI/114/13 Rady Gminy Grodzisk z dnia 12
GRODZISK
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2010042)
2013 rok
Uchwała nr XIX/133/13 Rady Powiatu Zambrowskiego z
zambrowski
dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmiany
(2014000)
Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu
Zambrowskiego na lata 2013-2016
Uchwała nr 124/13 zarządu Powiatu Zambrowskiego z
zambrowski
dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2014000)
powiatu zambrowskiego na 2013 rok
Uchwała Nr XL/201/13 Rady Miasta Siemiatycze z dnia
25 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
SIEMIATYCZE
tekstu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
(2010011)
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Zarządzenie Nr 350/13 Burmistrza Miasta Siemiatycze z
SIEMIATYCZE
dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
(2010011)
miasta na 2013 r.
Uchwała Nr 159/XXXI/13 Rady Miasta Zambrów z dnia
ZAMBRÓW
10 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
(2014011)
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr 160/XXXI/13 Rady Miasta Zambrów z dnia
ZAMBRÓW
10 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na
(2014011)
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków
CIECHANOWIEC
Zarządzenie Nr 256/13 Burmistrza Ciechanowca z 30
(2013023)
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.
Uchwała Nr XXIX/205/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z
DROHICZYN
dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2010023)
gminy na 2013 r.
Uchwała Nr XXIX/207/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z
dnia 30 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
DROHICZYN
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
(2010023)
odpadami komunalnymi oraz określenia terminu i miejsca
składania deklaracji.
Uchwała Nr XXIX/208/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z
dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały
w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
DROHICZYN
dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
(2010023)
prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż
jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy
Drohiczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystywania
Uchwała Nr XXIX/209/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z
DROHICZYN
dnia 30 września 2013 roku zmieniająca uchwałę w
(2010023)
sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi
Siemiatyckiemu
Zarządzenie Nr 188/2013 Burmistrza Drohiczyna z dnia
DROHICZYN
30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
(2010023)
na 2013 r.

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

4129/13

protokół

4131/13

protokół

4145/13

protokół

4146/13

protokół

4147/13

Protokół

4148/13

protokół

4149/13

protokół

4150/13

protokół

4151/13

protokół

4152/13

protokół

4153/13

protokół

4154/13

protokół

4155/13

protokół

4156/13
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TYKOCIN
(2002123)
TYKOCIN
(2002123)
TYKOCIN
(2002123)
DZIADKOWICE
(2010032)
DZIADKOWICE
(2010032)
DZIADKOWICE
(2010032)
DZIADKOWICE
(2010032)

GRODZISK
(2010042)
JASIONÓWKA
(2008022)
JASIONÓWKA
(2008022)
JASIONÓWKA
(2008022)
JAŚWIŁY
(2008032)
JAŚWIŁY
(2008032)
JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY
(2002052)
JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY
(2002052)
JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY
(2002052)

JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY
(2002052)

Uchwała Nr XXX/224/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z
dnia 20 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy Tykocin na rok 2013
Uchwała Nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z
dnia 20 września 2013 roku w sprawie udzielenie pomocy
rzeczowej Powiatowi Białostockiemu
Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z
dnia 20 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy Tykocin na rok 2013
Uchwała Nr XIX/137/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia
18 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XIX/139/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia
18 września 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w 2013 r.
Uchwała Nr XIX/148/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia
18 września 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa.
Uchwała Nr XIX/149/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia
18 września 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
stawki tej opłaty.
Uchwała Nr XXI/115/13 Rady Gminy Grodzisk z dnia 12
września 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Grodzisk na lata 20132016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2013-2022
Zarządzenie Nr 185/13 Wójta Gmina Jasionówka z dnia
12 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na rok 2013
Zarządzenie Nr 190/13 Wójta Gminy Jasionówka z dnia
18 września 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2013
Zarządzenie Nr 191/13 Wójta Gminy Jasionówka z dnia
30 września 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2013
Uchwała Nr XXVI/162/13 Rady Gminy Jaświły z dnia 23
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok
Zarządzenie Nr 42/13 Wójta Gminy Jaświły z dnia 30
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok.
Zarządzenie Nr ORG.0050.298.2013 Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 16 września 2013 roku w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXX/335/2013 Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie w 2013 r.
Uchwała Nr XXX/336/2013 Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 26 września 2013 roku w sprawie
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Juchnowiec Kościelny na lata 2013 - 2016 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 2022.
Zarządzenie Nr ORG.0050.302.2013 Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 27 września 2013 roku w
sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

protokół

4157/13

protokół

4158/13

protokół

4159/13

protokół

4160/13

protokół

4161/13

protokół

4162/13

protokół

4163/13

protokół

4164/13

protokół

4165/13

protokół

4166/13

protokół

4167/13

protokół

4168/13

protokół

4169/13

protokół

4170/13

protokół

4171/13

protokół

4172/13

protokół

4173/13
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JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY
(2002052)
JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY
(2002052)
KRYPNO
(2008052)
MIELNIK
(2010052)
MILEJCZYCE
(2010062)
MILEJCZYCE
(2010062)
NURZECSTACJA
(2010072)
PERLEJEWO
(2010082)
PERLEJEWO
(2010082)
PERLEJEWO
(2010082)
PERLEJEWO
(2010082)
PERLEJEWO
(2010082)
POŚWIĘTNE
(2002082)
SIEMIATYCZE
(2010092)
SIEMIATYCZE
(2010092)
SIEMIATYCZE
(2010092)
SIEMIATYCZE
(2010092)

Zarządzenie Nr ORG.0050.303.2013 Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 27 września 2013 roku w
sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
Zarządzenie Nr ORG.0050.305.2013 Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 30 września 2013 roku w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 293/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 11
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
Uchwała Nr XXIV/176/13 Rady Gminy mielnik z dnia 25
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2013
Uchwała Nr XX/163/2013 Rady Gminy Milejczyce z dnia
30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na rok 2013
Uchwała Nr XX/164/2013 Rady Gminy Milejczyce z dnia
30 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2013 –
2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2013 - 2019
Zarządzenie Nr 182/2013 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z
dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 r.
Uchwała Nr 141/XXVI/13 Rady Gminy Perlejewo z dnia 9
września 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
stawki tej opłaty.
Uchwała Nr 142/XXVI/2013 Rady Gminy w Perlejewie z
dnia 9 września 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi .
Uchwała Nr 143/XXVI/13 Rady Gminy w Perlejewie z
dnia 9 września 2013 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa.
Uchwała Nr 147/XXVI/13 Rady Gminy w Perlejewie z
dnia 23 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Zarządzenie nr 79/13 Wójta Gminy Perlejewo z dnia 30
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok
Zarządzenie nr RGO.0050.30.2013 Wójta Gminy
Poświętne z 23 września 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie na 2013 r.
Uchwała nr XIX/203/2013 Rady Gminy Siemiatycze z
dnia 20 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2013 rok
Zarządzenie nr 148/2013 Wójta Gminy Siemiatycze z
dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XIX/204/2013 Rady Gminy Siemiatycze z
dnia 20 września 2013 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na
lata 2013-2021
Uchwała Nr XIX/206/2013 Rady Gminy Siemiatycze z
dnia 20 września 2013 r. w sprawie dokonania wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia tej opłaty

protokół

4174/13

protokół

4176/13

protokół

4177/13

protokół

4178/13

protokół

4179/13

protokół

4180/13

protokół

4181/13

protokół

4182/13

protokół

4183/13

protokół

4184/13

protokół

4185/13

protokół

4186/13

protokół

4187/13

protokół

4188/13

protokół

4189/13

protokół

4190/13

protokół

4191/13
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Uchwała Nr XXII.144.2013 Rady Gminy Szudziałowo z
dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy
na 2013 rok
Zarządzenie Nr 284/13 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30
WYSZKI
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2003082)
2013 r.
Uchwała Nr 197/XXVI/13 Rady Gminy Zambrów z 12
ZAMBRÓW
września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy
(2014052)
finansowej Gminie Kołaki Kościelne
ZAWADY
Uchwała nr XXII/207/13 Rady Gminy Zawady z 9
(2002152)
września 2013 r. w sprawie zmian w WPF
Zarządzenie Nr 61.2013 Wójta Gminy Zawady z 12
ZAWADY
września 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu
(2002152)
długoterminowego
Uchwała nr XIX/132/13 Rady Powiatu Zambrowskiego z
zambrowski
dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2014000)
powiatu zambrowskiego na 2013 rok
Uchwała Nr XL/207/13 Rady miasta Siemiatycze z dnia
SIEMIATYCZE
25 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy
(2010011)
finansowej Gminie Drohiczyn
Uchwała Nr XL/209/13 Rady Miasta Siemiatycze z dnia
SIEMIATYCZE
25 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy
(2010011)
finansowej Gminie Siemiatycze
Uchwała Nr XXXII/154/13 Rady Miejskiej w Surażu z dnia
SURAŻ
26 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2002103)
gminy na 2013 r.
Uchwała Nr 28.144.2013 Rady Gminy Czyże z dnia 26
CZYŻE (2005042) września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok
Uchwała Nr XXI/115/13 Rady Gminy Turośl z dnia 27
TUROŚL
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2006062)
2013 rok
Zarządzenie Nr 172/13 Wójta Gminy Turośl z dnia 30
TUROŚL
września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
(2006062)
długoterminowego
Uchwała Nr 94/308/2013 Zarządu Powiatu
wysokomazowiecki
Wysokomazowieckiego z dnia 26 września 2013 roku w
(2013000)
sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
JUCHNOWIEC
Zarządzenie Nr ORG.0050.304.2013 Wójta Gminy
KOŚCIELNY
Juchnowiec Kościelny z dnia 27 września 2013 roku w
(2002052)
sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XL/208/13 Rady Miasta Siemiatycze z dnia
SIEMIATYCZE
25 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy
(2010011)
finansowej Gminie Siemiatycze
Uchwała Nr XL/210/13 Rady Miasta Siemiatycze z dnia
SIEMIATYCZE
25 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy
(2010011)
finansowej powiatowi Siemiatyckiemu
SZUDZIAŁOWO
(2011102)

protokół

4192/13

protokół

4193/13

protokół

4194/13

protokół

4195/13

protokół

4196/13

protokół

4199/13

protokół

4200/13

protokół

4202/13

protokół

4204/13

protokół

4205/13

protokół

4262/13

protokół

4263/13

protokół

4003/13

protokół

4175/13

protokół

4201/13

protokół

4203/13

3. Członek Kolegium –Anna Ostrowska omówiła niżej wymienione uchwały i
Zarządzenia organów j.s.t. (projekty rozstrzygnięć przedstawione Kolegium przez
Członka Kolegium znajdują się w aktach poszczególnych j.s.t.):
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Nazwa JST
białostocki
(2002000)
białostocki
(2002000)
białostocki
(2002000)
białostocki
(2002000)
sokólski
(2011000)
sokólski
(2011000)
BIELSK
PODLASKI
(2003011)
BIELSK
PODLASKI
(2003011)
BIELSK
PODLASKI
(2003011)
BIELSK
PODLASKI
(2003011)

BIELSK
PODLASKI
(2003011)
BIELSK
PODLASKI
(2003011)
DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA
(2011013)
DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA
(2011013)
DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA
(2011013)

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/277/2013 Rady Powiatu
Białostockiego z 26 września 2013 roku w sprawie zmian
w budżecie
Uchwała Nr XXXIV/273/2013 Rady Powiatu
Białostockiego z 26 września 2013 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia zadań, na które
przeznacza się środki z PFRON w 2013 roku
Uchwała Nr 545/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z
26 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały - Plan
wykonawczy
Uchwała Nr XXXIV/276/2013 Rady Powiatu
Białostockiego z 26 września 2013 r. w sprawie
upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań w
związku z realizacją zadania dotyczącego drogi
powiatowej
Uchwała Nr 249/2013 Zarządu Powiatu Sokólskiego z
dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2013
Uchwała Nr 253/2013 Zarządu Powiatu Sokólskiego z
dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2013
Uchwała Nr XXXV/227/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z
dnia 16 września 2013 r. w sprawie: emisji obligacji oraz
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Uchwała Nr XXXV/228/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z
dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w
budżecie miasta na 2013 r.
Uchwała Nr XXXV/229/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z
dnia 16 września 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 XXXVI/232/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z
dnia 24 września 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
Zarządzenie Nr 423/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 września 2013 r. zmieniające uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Bielsk Podlaski na lata 2013-2016 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 20132023
Zarządzenie Nr 428/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 8 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian
w budżecie miasta na 2013 r.
Zarządzenie Nr 38/13 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z
dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXIX/180/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie
Białostockiej z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXIX/181/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie
Białostockiej z dnia 23 września 2013 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na
realizację zadania w zakresie dofinansowania
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie
Białostockiej i Sokółce

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół
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4041/13
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DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA
(2011013)
DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA
(2011013)
KNYSZYN
(2008043)
SUCHOWOLA
(2011093)
DOBRZYNIEWO
DUŻE (2002032)
DOBRZYNIEWO
DUŻE (2002032)
DOBRZYNIEWO
DUŻE (2002032)
GRODZISK
(2010042)
KOBYLINBORZYMY
(2013052)
SZUMOWO
(2014042)
SZUMOWO
(2014042)
WYSOKIE
MAZOWIECKIE
(2013102)
WYSOKIE
MAZOWIECKIE
(2013102)
WYSOKIE
MAZOWIECKIE
(2013102)
ZAWADY
(2002152)
KOBYLINBORZYMY
(2013052)
BIELSK
PODLASKI
(2003011)

Uchwała Nr XXIX/182/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie
Białostockiej z dnia 23 września 2013 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na
zadania inwestycyjne
Zarządzenie Nr 40/13 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z
dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 226/13 burmistrza Knyszyna z dnia 30
września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 80/13 Burmistrza Suchowoli z dnia 30
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Suchowola na 2013 r.
Uchwała Nr XXXV/193/13 Rady Gminy Dobrzyniewo
Duże z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 137/13 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 138/13 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok.
Zarządzenie nr 118/13 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 30
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok
Uchwała Nr XXVII/141/13 Rady Gminy Kobylin - Borzymy
z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXI/140/13 Rady Gminy Szumowo z dnia 18
września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na
2013 rok
Zarządzenie Nr 192/13 wójta Gminy Szumowo z dnia 30
września 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy na
2013 r.
Zarządzenie Nr 161/13 Wójta Gminy Wysokie
Mazowieckie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 259/XXIX/13 Rady Gminy Wysokie
Mazowieckie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 261/XXIX/13 Rady Gminy Wysokie
Mazowieckie z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i
fizyczne na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie
Zarządzenie nr 69.2013 Wójta Gminy Zawady z 30
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XXVII/140/13 Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 25 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu
Zarządzenie Nr 422/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w
budżecie miasta na 2013 r.

protokół

4043/13

protokół

4044/13

protokół

4045/13

protokół

4046/13

protokół

4047/13

protokół

4048/13

protokół

4049/13

protokół

4050/13

protokół

4051/13

protokół

4052/13

protokół

4053/13

protokół

4054/13

protokół

4055/13

protokół

4056/13

protokół

4057/13

protokół

4114/13
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5. Członek Kolegium –Dariusz Renczyński, w imieniu nieobecnego Aleksandra
Piszczatowskiego,omówił niżej wymienione uchwały i Zarządzenia organów j.s.t.
(projekty rozstrzygnięć przedstawione Kolegium przez Członka Kolegium znajdują się
w aktach poszczególnych j.s.t.):
40

Nazwa JST
NAREW
(2005082)
PERLEJEWO
(2010082)

JANÓW
(2011022)

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/246/13 Rady Gminy Narew z 6
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013
r.
Uchwała nr 144/XXVI/13 Rady Gminy Perlejewo z dnia 9
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok
Uchwała Nr XXII/140/13 Rady Gminy Janów z dnia 25
września 2013 r. w sprawie udzielenia w 2014 roku
pomocy finansowej dla Powiatu Sokólskiego na realizację
inwestycji pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg
powiatowych nr 1307B, 1313B, 1316B Korycin-RudkaMilewszczyzna-Aulakowszczyzna-Przystawka-JanówDługi Ług-Osra Góra-Łosiniec"

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

4143/13

protokół

4144/13

protokół

4338/13

6. 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

Rodzaj dokumentu

Uchwała Nr 356/XLIII/13 Rady Miejskiej w Łomży z dnia
25 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2013-2027
Uchwała Nr 357/XLIII/13 Rady Miejskiej w Łomży z dnia
Łomża (2062000) 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta
na rok 2013
Zarządzenie Nr 225/13 Wójta Gminy Czeremcha z dnia
CZEREMCHA
27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2005032)
Czeremcha na rok 2013
Uchwała Nr 185/2666/2013 Zarządu Województwa
podlaskie
Podlaskiego z dnia 11 września 2013 roku w sprawie
(2000000)
zmian w budżecie województwa na rok 2013
Uchwała Nr 185/2657/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 11 września 2013 roku w sprawie w
sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu
województwa podlaskiego na 2013 r., podmiotom
wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie
podlaskie
zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia,
(2000000)
objętych "Programem współpracy Województwa
Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2013 roku"
Uchwała Nr 185/2663/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 11 września 2013 roku w sprawie
podlaskie
realizacji zadania publicznego pn.: "III Półmaraton
(2000000)
Augustowski - Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w
Biegu Półmaratońskim" przez Augustowskie
Towarzystwo Pływackie
Uchwała Nr 188/2683/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie
podlaskie
udzielenia pożyczki z budżetu Województwa Podlaskiego
(2000000)
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im.
Łomża (2062000)

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

3977/13

protokół

3978/13

protokół

3996/13

protokół

4058/13

protokół

4059/13

protokół

4060/13

protokół

4061/13
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podlaskie
(2000000)

podlaskie
(2000000)
podlaskie
(2000000)
łomżyński
(2007000)
łomżyński
(2007000)
łomżyński
(2007000)
łomżyński
(2007000)
siemiatycki
(2010000)
KOLNO
(2006011)
CHOROSZCZ
(2002013)
CHOROSZCZ
(2002013)
CHOROSZCZ
(2002013)

CHOROSZCZ
(2002013)

CHOROSZCZ
(2002013)

CHOROSZCZ
(2002013)
CHOROSZCZ
(2002013)

J. Śniadeckiego w Białymstoku
Uchwała Nr 188/2686/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie
udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na
2013 r. na dofinansowanie działań Wojewódzkiego
Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w
zakresie realizacji zadań objętych "Programem
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na
lata 2009 - 2013"
Uchwała Nr 188/2706/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie
zmian w budżecie województwa na rok 2013
Uchwała Nr 189/2733/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 1 października 2013 roku w sprawie
zmian w budżecie województwa na rok 2013
Uchwała Nr 73/260/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
powiatu łomżyńskiego na 2013 rok
Uchwała Nr 73/261/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
powiatu łomżyńskiego na 2013 rok
Uchwała Nr 73/262/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
powiatu łomżyńskiego na 2013 rok
Uchwała Nr 73/263/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
powiatu łomżyńskiego na 2013 rok
Uchwała Nr XIX/173/13 Rady Powiatu Siemiatyckiego z
dnia 20 września 2013 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Siemiatyckiego
Zarządzenie Nr 242/13 Burmistrza Miasta Kolno z dnia
12 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie w 2013 roku
deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań
Uchwała Nr XX/182/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z
30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XX/183/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z
30 września 2013 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XX/184/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z
30 września 2013 r. w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia przez Gminę Choroszcz do projektu pn.
"Przebudowa drogi gminnej…"
Uchwała Nr XX/189/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z
dnia 30 września 2013 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz
ustalenia niższej stawki opłaty w przypadku odpadów
zbieranych i odbieranych w sposób selektywny
Uchwała Nr XX/190/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z
dnia 30 września 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
oraz terminu i miejsca składania deklaracji
Uchwała Nr XX/191/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z
dnia 30 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zarządzenie nr 256/2013 Burmistrza Choroszczy z 30
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
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Uchwała Nr XXVIII/154/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 r.
Uchwała Nr XXVIII/155/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia woli w
przedmiocie zabezpieczenia środków na udzielenie
pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu celem
realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr
JEDWABNE
1966B Wizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn(2007013)
Pluty- do drogi 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej
Mocarze-Chyliny w km. rob. 0+000-2+227,10 o dł. 2,2271
km" oraz udzielenia zgody Burmistrzowi Jedwabnego do
podejmowania wszelkich czynności w tej sprawie, w tym
zawarcia porozumienia
Zarządzenie Nr 30/2013 Burmistrza Nowogrodu z dnia 20
NOWOGRÓD
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2007043)
2013 r.
Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Nowogrodu z dnia 30
NOWOGRÓD
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2007043)
2013 r.
Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Suraża z dnia 30
SURAŻ
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2002103)
na 2013 r.
Zarządzenie Nr 252/13 Burmistrza Szepietowa z dnia 30
SZEPIETOWO
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2013093)
2013 rok
Zarządzenie Nr 51/2013 Burmistrza Tykocina z dnia 30
TYKOCIN
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2002123)
2013 rok
BIELSK
Uchwała Nr XXXI/195/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski
PODLASKI
z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmian w
(2003032)
budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXXI/196/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski
BIELSK
z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały
PODLASKI
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
(2003032)
Bielskiemu
BIELSK
Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z
PODLASKI
dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2003032)
gminy na 2013 rok
BIELSK
Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z
PODLASKI
dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2003032)
gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 30
JANÓW
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2011022)
na rok 2013
Uchwała Nr XXXIX/177/13 Rady Gminy Kolno z dnia 27
KOLNO
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2006032)
Kolno na 2013 r.
Uchwała Nr XXXIX/179/13 Rady Gminy Kolno z dnia 27
września 2013 r. w sprawie określenia oświatowych
jednostek budżetowych. Które gromadzą dochody na
KOLNO
wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich
(2006032)
przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu
finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich
zatwierdzania
Uchwała Nr XXXIV/175/13 Rady Gminy Łomża z dnia 20
września 2013 r. w sprawie poboru opłaty za
Łomża (2007022)
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
Łomża (2007022) Uchwała Nr XXXIV/180/13 Rady Gminy Łomża z dnia 20
JEDWABNE
(2007013)
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Łomża (2007022)
Łomża (2007022)
MAŁY PŁOCK
(2006042)
MIASTKOWO
(2007032)
MILEJCZYCE
(2010062)
PIĄTNICA
(2007052)
RUDKA
(2003072)
SIDRA (2011072)
SIDRA (2011072)
SOKOŁY
(2013082)
ŚNIADOWO
(2007072)
ŚNIADOWO
(2007072)
ŚNIADOWO
(2007072)
ŚNIADOWO
(2007072)
WIZNA (2007082)

ŚNIADOWO
(2007072)
ŚNIADOWO
(2007072)
ŚNIADOWO
(2007072)

września 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Podlaskiemu.
Uchwała Nr XXXIV/181/13 Rady Gminy Łomża z dnia 20
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013
rok
Zarządzenie Nr 192/13 Wójta Gminy Łomża z dnia 30
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013
rok.
Zarządzenie Nr 189/13 Wójta Gminy Mały Płock z dnia
30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Mały Płock na 2013 rok.
Uchwała Nr XXI/127/2013 Rady Gminy Miastkowo z 27
września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
Uchwała Nr XX/166/2013 Rady Gminy Milejczyce z dnia
30 września 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Zarządzenie Nr 40.2013 Wójta Gminy Piątnica z dnia 30
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy
na 2013 rok
Uchwała Nr XXIII/124/2013 Rada Gminy Rudka z dnia 30
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Rudka na rok 2013
Uchwała Nr XX/145/2013 Rady Gminy Sidra z dnia 27
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Sidra na 2013 r.
Zarządzenie Nr 42/13 Wójta Gminy Sidra z 7
października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Sidra na 2013 r.
Uchwała nr XXII/162/2013 Rady Gminy Sokoły z dnia 24
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013
rok
Uchwała Nr XXVI.174.2013 Rady Gminy Śniadowo z
dnia 16 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr
XXV.171.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok
Uchwała Nr XXVI.175.2013 Rady Gminy Śniadowo z
dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr XXVI.176.2013 Rady Gminy Śniadowo z
dnia 16 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
Zarządzenie Nr 74.2013 Wójta Gminy Śniadowo z dnia
30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok
Zarządzenie Nr 142/13 Wójta Gminy Wizna z dnia 27
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok
Uchwała Nr XXVII.177.2013 Rady Gminy Śniadowo z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 76.2013 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 8
października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2013 2024
Zarządzenie nr 73.2013 Wójta Gminy Śniadowo z dnia
30 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
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ŚNIADOWO
(2007072)

KORYCIN
(2011032)
KORYCIN
(2011032)
MAŁY PŁOCK
(2006042)
łomżyński
(2007000)
podlaskie
(2000000)
podlaskie
(2000000)

podlaskie
(2000000)
JANÓW
(2011022)
KOLNO
(2006032)

długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu
budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów
Uchwała Nr XXVII.179.2013 Rady Gminy Śniadowo z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia woli
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy
Śniadowo na 2014 rok na udzielenie pomocy finansowej
Powiatowi Łomżyńskiemu na realizację przebudowy drogi
powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne - Chomentowo
Uchwała Nr XXIV/148/2013 Rady Gminy Korycin z dnia
25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Korycin na 2013 rok
Uchwała nr XXIV/149/2013 Rady Gminy Korycin z dnia
25 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013-2030
Zarządzenie Nr 188/13 Wójta Gminy Mały Płock z dnia
20 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Mały Płock na 2013 rok.
Uchwała Nr 74/264/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
powiatu łomżyńskiego na 2013 rok
Uchwała Nr 189/2734/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 1 października 2013 roku w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr 188/2703/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie
realizacji zadania publicznego pn.: "Halowe Piłkarskie
Mistrzostwa Podlasia Kobiet" przez Podlaski Związek
Piłki Nożnej
Uchwała Nr 188/2704/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie
realizacji zadania publicznego pn.: "III Międzynarodowy
Turniej Oldbojów - Stawiski 2013" przez Stowarzyszenie
Integracyjno - Sportowe w Stawiskach
Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 30
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na rok 2013
Uchwała Nr XXXIX/178/13 Rady Gminy Kolno z dnia 27
września 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kolno na lata 2013-2016 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 20132024

protokół

4118/13

protokół

4120/13

protokół

4121/13

protokół

4142/13

protokół

4264/13

protokół

4340/13

protokół

4063/13

protokół

4064/13

protokół

4092/13

protokół

4094/13

7. Członek Kolegium –Joanna Salachna omówiła niżej wymienione uchwały i
Zarządzenia organów j.s.t. (projekty rozstrzygnięć przedstawione Kolegium przez
Członka Kolegium znajdują się w aktach poszczególnych j.s.t.):
Nazwa JST
moniecki
(2008000)
moniecki
(2008000)
moniecki
(2008000)

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr XXV/158/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia
13 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2013 rok
Uchwała Nr 128/266/13 Zarządu Powiatu w Mońkach z
dnia 13 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2013 rok
Uchwała Nr 132/275/13 Zarządu Powiatu w Mońkach z
dnia 02 października 2013 roku w sprawie zmian w

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

4207/13

protokół

4208/13

protokół

4209/13
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budżecie powiatu na 2013 rok
Uchwała Nr 131/270/13 Zarządu Powiatu w Mońkach z
moniecki
dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2008000)
powiatu na 2013 rok
Uchwała Nr XLIX/551/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30
Białystok
września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
(2061000)
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku
na lata 2013 - 2036
Uchwała Nr XLIX/552/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30
Białystok
września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu
(2061000)
Miasta Białegostoku na 2013 rok.
Uchwała Nr XLIX/553/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30
Białystok
września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu
(2061000)
prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta.
Uchwała Nr XLIX/562/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30
września 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i placówkom
oświatowym prowadzonym przez inną niż jednostka
Białystok
samorządu terytorialnego osobę prawną lub osobę
(2061000)
fizyczną oraz niepublicznym placówkom i szkołom
posiadającym uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej
dotacji.
Zarządzenie Nr 74/2013 Burmistrza Goniądza z dnia 13
GONIĄDZ
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2008013)
na 2013 rok
Zarządzenie Nr 75/2013 Burmistrza Goniądza z dnia 30
GONIĄDZ
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2008013)
na 2013 rok
Uchwała Nr XXXV/280/13 Rady Miejskiej w Mońkach z
MOŃKI (2008063)
dnia 18 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie na 2013 r.
Uchwała Nr XXXV/283/13 Rady Miejskiej w Mońkach z
dnia 18 września 2013 roku w sprawie warunków oraz
MOŃKI (2008063)
trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy
Mońki
Zarządzenie Nr 313/13 Burmistrza Moniek z dnia 25
MOŃKI (2008063) września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie na 2013 r.
Zarządzenie Nr 346/2013 Burmistrza Sokółki z dnia 30
SOKÓŁKA
września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
(2011083)
Sokółka na 2013 rok
Zarządzenie Nr 0050/376/2013 Burmistrza Supraśla z
SUPRAŚL
dnia 17 września 2013 roku w sprawie zmian do budżetu
(2002093)
gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr XXXVI/305/2013 Rady Miejskiej w Supraślu
SUPRAŚL
z dnia 26 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy
(2002093)
rzeczowej Powiatowi Białostockiemu
Uchwała Nr XXXVI/311/2013 Rady Miejskiej w Supraślu
SUPRAŚL
z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian do
(2002093)
budżetu gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr XXXVI/312/2013 Rady Miejskiej w Supraślu
SUPRAŚL
z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej
(2002093)
prognozy finansowej gminy Supraśl
Uchwała Nr XXXVI/313/2013 Rady Miejskiej w Supraślu
SUPRAŚL
z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w
(2002093)
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Białostockiemu
SUPRAŚL
Uchwała Nr XXXVI/314/2013 Rady Miejskiej w Supraślu
(2002093)
z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w
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SUPRAŚL
(2002093)

SUPRAŚL
(2002093)

BRAŃSK
(2003052)
BRAŃSK
(2003052)
KUŹNICA
(2011052)
TRZCIANNE
(2008072)
GONIĄDZ
(2008013)
TRZCIANNE
(2008072)

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Białostockiemu
Zarządzenie Nr 0050/381/2013 Burmistrza Supraśla z
dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian do budżetu
gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr XXXVII/324/2013 Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 7 października 2013 roku w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych na realizację
zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych-etap II Bezpieczeństwo Dostępność - Rozwój 2012 - 2015.
Uchwała Nr XIX/174/13 Rada Gminy Brańsk z dnia 20
września 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Domanowie
Zarządzenie Nr 232/13 Wójta Gminy Brańsk z dnia 30
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 r.
Zarządzenie Nr 166/13 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 24
września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na
2013 rok
Zarządzenie Nr 152/13 Wójta Gminy Trzcianne z dnia 30
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na
2013 rok
Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Goniądza z dnia 3
października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki
na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Zarządzenie Nr 153/13 Wójta Gminy Trzcianne z dnia 4
października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
na 2013 rok
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8. 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
CZYŻEW
(2013033)

bielski (2003000)

bielski (2003000)

bielski (2003000)
HAJNÓWKA
(2005011)
HAJNÓWKA
(2005011)

Rodzaj dokumentu
Uchwała nr XXXI/219/13 Rady miejskiej w Czyżewie z
dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata
2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2013-2016
Uchwała Nr XXV/195/13 Rady Powiatu w Bielsku
Podlaskim z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie Powiatu Bielskiego na 2013 rok
Uchwała Nr 29/87/13 Zarządu Powiatu w Bielsku
Podlaskim z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego
na 2013 rok
Uchwała Nr 31/91/13 Zarządu Powiatu w Bielsku
Podlaskim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w
planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok
Uchwała Nr XXIX/218/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia
25 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2013 rok
Zarządzenie Nr 66/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia
30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK
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CZYŻEW
(2013033)

CZYŻEW
(2013033)
CZYŻEW
(2013033)
KRYNKI
(2011043)

ZABŁUDÓW
(2002143)

ZABŁUDÓW
(2002143)
ZABŁUDÓW
(2002143)
BOĆKI (2003042)
BOĆKI (2003042)
KULESZE
KOŚCIELNE
(2013062)
NOWE PIEKUTY
(2013072)
NOWE PIEKUTY
(2013072)
RUTKI (2014032)
RUTKI (2014032)
TUROŚŃ
KOŚCIELNA
(2002112)
TUROŚŃ
KOŚCIELNA
(2002112)
TUROŚŃ
KOŚCIELNA
(2002112)

miasta na 2013 rok
Uchwała Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z
dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia
wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XXXI/218/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z
dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na
dofinansowanie inwestycji w zakresie przebudowy drogi
powiatowej
Zarządzenie nr 215/13 Burmistrza Czyżewa z dnia 30
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok
Uchwała Nr XVIII/124/2013 Rady Miejskiej w Krynkach z
dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu
gminy na rok 2013
Uchwała Nr XXIV/210/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXII/197/2013 z dnia 21 maja 2013 roku o udzielenie
deklaratywnej pomocy finansowej Powiatowi
Białostockiemu na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego
Uchwała Nr XXV/213/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 września 2013 r. w sprawie: emisji obligacji
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Zarządzenie Nr VI/340/2013 Burmistrza Zabłudowa z
dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Zabłudów na 2013 rok
Zarządzenie Nr 28/13 Wójta Gminy Boćki z dnia 20
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na rok 2013
Zarządzenie Nr 29/13 Wójta Gminy Boćki z dnia 23
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na rok 2013
Uchwała Nr 135/XXVI/2013 Rady Gminy Kulesze
Kościelne z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2013
Zarządzenie Nr 84/13 Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia
22 września 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
Zarządzenie Nr 85/13 Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia
30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 133/XXVI/13 Rady Gminy Rutki z dnia 13
września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013
Zarządzenie Nr 21/13 Wójta Gminy Rutki z dnia 30
września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013
Uchwała Nr XXVI/209/2013 Rady Gminy Turośń
Kościelna z 26 września 2013 r. w sprawie udzielenia
dotacji ochotniczym strażom pożarnym
Uchwała Nr XXVI/210/2013 Rady Gminy Turośń
Kościelna z 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu
Uchwała nr XXVI/212/2013 Rady Gminy Turośń
Kościelna z 26 września 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie
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TUROŚŃ
KOŚCIELNA
(2002112)
CZYŻEW
(2013033)
KOŁAKI
KOŚCIELNE
(2014022)

Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Turośń
Kościelna z dnia 26 września 2013 roku w sprawie
zmiany uchwały WPF
Zarządzenie nr 218/13 Burmistrza Czyżewa z dnia 7
października 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2013-2016
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata
2013-2016
Zarządzenie Nr 146/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z
dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 r.

protokół

4257/13

protokół

4267/13

protokół

4248/13

9. Członek Kolegium –Danuta Kubylis w imieniu nieobecnejomówiła 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 XXII/139/2013 Rady Gminy Wąsosz z dnia
27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia
WĄSOSZ
pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi
(2004062)
Grajewskiemu na realizacje zadania publicznego pn:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz –
Komosewo – Bagienice”.
Uchwała Nr 789/111/13 Zarządu Powiatu w Augustowie z
augustowski
dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2001000)
Powiatu Augustowskiego na 2013 rok.
Uchwała Nr 186/XXVIII/13 Rady Powiatu w Augustowie z
dnia 26 września 2013 roku w sprawie pokrycia
augustowski
ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego
(2001000)
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie za
rok 2012
Uchwała Nr 187/XXVIII/13 Rady Powiatu w Augustowie z
augustowski
dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu
(2001000)
Powiatu Augustowskiego na 2013 rok
Uchwała Nr 106/426/13 Zarządu Powiatu Grajewskiego z
grajewski
dnia 19 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2004000)
powiatu grajewskiego na rok 2013.
Uchwała Nr XXXVIII/203/13 Rady Powiatu Grajewskiego
grajewski
z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmian w
(2004000)
budżecie powiatu grajewskiego na rok 2013.
Uchwała Nr XXXIV/260/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z
sejneński
dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2009000)
Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 51/13 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 18
SEJNY (2009011) września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta
Sejny na 2013 rok
Uchwała Nr XL/441/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z
Suwałki
dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2063000)
miasta na 2013 rok
Uchwała Nr XL/442/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z
Suwałki
dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej
(2063000)
Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2013-2030
Zarządzenie Nr 960/2013 Prezydenta Miasta Suwałk z
Suwałki
dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
(2063000)
miasta na 2013 rok
SZCZUCZYN
Uchwała Nr 215/XXXV/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

4206/13

protokół

4268/13

protokół

4269/13

protokół

4270/13

protokół

4271/13

protokół

4272/13

protokół

4273/13

protokół

4274/13

protokół

4275/13

protokół

4276/13

protokół

4277/13

protokół

4278/13
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(2004053)

z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej przez Gminę Szczuczyn Powiatowi
Grajewskiemu i upoważnienia Burmistrzowi Szczuczyna
do zawarcia umowy w tej sprawie.
Zarządzenie Nr 68/13 Burmistrza Szczuczyna z dnia 30
SZCZUCZYN
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2004053)
na 2013 rok.
Uchwała Nr XXV/204/13 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia
LIPSK (2001043)
30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 r.
Zarządzenie Nr 33/13 Wójt Gminy Giby z dnia 30
GIBY (2009022)
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy
Giby na 2013 rok
Zarządzenie Nr 54/13 Wójta Gminy Nowinka z dnia 26
NOWINKA
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2001052)
na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 56/13 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30
NOWINKA
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2001052)
na 2013 rok.
Uchwała Nr XXV/159/2013 Rady Gminy Puńsk z dnia 30
PUŃSK
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2009042)
na 2013 rok
Zarządzenie Nr 286/13 Wójta Gminy Raczki z dnia 13
RACZKI
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2012052)
2013 r.
Uchwała Nr XXVII/170/13 Rady Gminy Raczki z dnia 25
RACZKI
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2012052)
2013 r.
Zarządzenie Nr 291/13 Wójta Gminy Raczki z dnia 30
RACZKI
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2012052)
2013 r.
Uchwała Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Sztabin z dnia 11
SZTABIN
września 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej
(2001072)
Prognozie Finansowej Gminy Sztabin
Uchwała Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Sztabin z dnia 11
września 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
SZTABIN
przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i
(2001072)
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
udzielanych z budżetu gminy Sztabin oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości jej wykorzystania
Uchwała Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Sztabin z dnia 11
SZTABIN
września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w
(2001072)
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXII/136/2013 Rady Gminy Wąsosz z dnia
WĄSOSZ
27 września 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
(2004062)
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz
Uchwała Nr XXVIII/145/13 Rady Gminy Wiżajny z dnia
WIŻAJNY
27 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2012092)
gminy na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 12
WIŻAJNY
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2012092)
na 2013 rok
Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 30
WIŻAJNY
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2012092)
na 2013 rok
Uchwała Nr XXIV/172/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia
PRZEROŚL
27 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2012042)
gminy Przerośl na 2013 r.
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4279/13

protokół

4280/13

protokół

4281/13

protokół

4282/13

protokół

4283/13

protokół

4288/13
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4289/13

protokół

4290/13

protokół

4291/13

protokół

4293/13

protokół

4294/13
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4295/13

protokół

4297/13

protokół

4298/13

protokół

4299/13

protokół

4300/13

protokół

4286/13
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PRZEROŚL
(2012042)

PRZEROŚL
(2012042)

PRZEROŚL
(2012042)
SZTABIN
(2001072)
SZTABIN
(2001072)

Uchwała Nr XXIII/166/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia
30 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Uchwała Nr 168/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 30
sierpnia 2013 roku w sprawie przekazania środków
finansowych Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadań
z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, realizacja we współpracy projektu
„Przemocy mówimy NIE!” w ramach konkursu
ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej w ramach rządowego „Programu wspierania
jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, edycja 2013”.
Zarządzenie Nr 57/2013 Wójt Gminy Przerośl z dnia 30
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 r.
Zarządzenie Nr 292/2013 Wójta Gminy Sztabin z dnia 30
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok.
Uchwała Nr XVII/173/2013 Rady Gminy Sztabin z dnia 11
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok

protokół

4284/13

protokół

4285/13

protokół

4287/13

protokół

4296/13

protokół

4292/13

10. Członek Kolegium –Maria Wasilewska w imieniu nieobecnej 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
suwalski
(2012000)
suwalski
(2012000)
AUGUSTÓW
(2001011)
AUGUSTÓW
(2001011)

AUGUSTÓW
(2001011)
AUGUSTÓW
(2001011)
GRAJEWO
(2004011)
GRAJEWO

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr CX/279/13 Zarządu Powiatu w Suwałkach z
dnia 17 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2013 rok
Uchwała Nr CXI/287/13 Zarządu Powiatu w Suwałkach z
dnia 8 października 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie powiatu na 2013 rok
Zarządzenie Nr 373/13 Burmistrza Miasta Augustowa z
dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu
miasta na 2013 rok
Uchwała Nr XXVIII/211/13 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przyjęcia do
Powiatu Augustowskiego realizacji zadania
inwestycyjnego obejmującego przebudowę dróg
powiatowych
Uchwała Nr XXVIII/212/13 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 września 2013 roku w sprawie
współfinansowania w 2014 r. zadania inwestycyjnego w
Augustowie
Zarządzenie Nr 381/13 Burmistrza Miasta Augustowa z
dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu
miasta na 2013 rok
Uchwała Nr XL/291/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 27
września 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego Miasta
Uchwała Nr XL/292/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 27

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

4301/13

protokół

4302/13

protokół

4303/13

protokół

4304/13

protokół

4305/13

protokół

4306/13

protokół

4307/13

protokół

4308/13
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(2004011)

GRAJEWO
(2004011)
GRAJEWO
(2004011)
RAJGRÓD
(2004043)
AUGUSTÓW
(2001022)
AUGUSTÓW
(2001022)
AUGUSTÓW
(2001022)
AUGUSTÓW
(2001022)
BAKAŁARZEWO
(2012012)
BAKAŁARZEWO
(2012012)
BARGŁÓW
KOŚCIELNY
(2001032)
BARGŁÓW
KOŚCIELNY
(2001032)
BARGŁÓW
KOŚCIELNY
(2001032)
BARGŁÓW
KOŚCIELNY
(2001032)
GRAJEWO
(2004022)
GRAJEWO
(2004022)
JELENIEWO
(2012032)
JELENIEWO
(2012032)
JELENIEWO
(2012032)

września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi
Grajewskiemu
Uchwała Nr XL/294/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 27
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta
Grajewo na lata 2013 rok
Zarządzenie Nr 386/13 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia
30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta
Grajewo na rok 2013
Uchwała Nr XXXIV/220/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z
dnia 14 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr OR.0050.220.2013 Wójta Gminy
Augustów z dnia 05 września 2013 roku w sprawie
zmiany budżetu gminy na rok 2013
Uchwała Nr XXI/178/2013 Rady Gminy Augustów z dnia
26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy Augustów na rok 2013.
Uchwała Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Augustów z dnia
26 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na
lata 2013-2019
Zarządzenie Nr OR.0050.226.2013 Wójta Gminy
Augustów z dnia 30 września 2013 roku w sprawie
zmiany budżetu gminy na rok 2013
Uchwała Nr XXXI/194/13 Rady Gminy Bakałarzewo z
dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 r.
Uchwała Nr XXXI/195/13 Rady Gminy Bakałarzewo z
dnia 26 września 2013 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 20132020
Uchwała Nr XVIII/156/2013 Rady Gminy Bargłów
Kościelny z dnia 23 września 2013 roku w sprawie
zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013.
Uchwała Nr XVIII/157/2013 Rady Gminy Bargłów
Kościelny z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów
Kościelny na lata 2013 -2016
Zarządzenie Nr 254/2013 Wójta Gminy Bargłów
Kościelny z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 257/2013 Wójta Gminy Bargłów
Kościelny z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 166/XXVII/13 Rady Gminy Grajewo z dnia 20
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok
Zarządzenie Nr 338/13 Wójta Gminy Grajewo z 27
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok
Uchwała Nr XXVII.156.2013 Rady Gminy Jeleniewo z
dnia 13 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 242.2013 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia
16 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok
Zarządzenie Nr 245.2013 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia
27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
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4309/13
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4310/13
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4311/13

protokół

4312/13

protokół

4313/13
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KRASNOPOL
(2009032)
RADZIŁÓW
(2004032)
RADZIŁÓW
(2004032)
RUTKA-TARTAK
(2012062)
RUTKA-TARTAK
(2012062)

SEJNY (2009052)
SEJNY (2009052)
Suwałki
(2012072)
Suwałki
(2012072)
SZYPLISZKI
(2012082)
SZYPLISZKI
(2012082)
SZYPLISZKI
(2012082)

Protokolant:
/-/
Paweł Gałko

na 2013 rok
Zarządzenie Nr 174/2013 Wójta Gminy Krasnopol z dnia
26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Krasnopol na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Radziłów z dnia 30
września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok
Zarządzenie Nr 82/2013 Wójta Gminy Radziłów z dnia 30
września 2013 r. w sprawie dokonania zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na
lata 2013-2023
Uchwała Nr XXIV/136/13 Rady Gminy Rutka Tartak z
dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy 2013 rok
Uchwała Nr XXIV/139/13 Rady Gminy Rutka Tartak z
dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadań z
zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Zarządzenie Nr 189/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 17
września 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy
Sejny na 2013 rok
Zarządzenie Nr 194/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 30
września 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy
Sejny na 2013 rok
Zarządzenie Nr 215/13 Wójta Gminy Suwałki z dnia 12
września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXXIV/299/13 Rady Gminy Suwałki z dnia
30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2013 rok
Uchwała Nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Szypliszki z
dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szypliszki na lata 2013-2022.
Uchwała Nr XXVII/189/2013 Rady Gminy Szypliszki z
dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2013.
Zarządzenie Nr 56.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia
30 września 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
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Przewodniczący Kolegium:
/-/
Stanisław Srocki
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