KOLEGIUM
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w Białymstoku
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA
w dniu 9 stycznia 2014 r.
Przewodniczył: Stanisław Srocki
Protokolant: Agnieszka Bielawska
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Kolegium RIO w Białymstoku:
Przewodniczący: Stanisław Srocki
Członkowie: Katarzyna Gawrońska, Agnieszka Gerasimiuk, Danuta Kubylis, Anna
Ostrowska, Aleksander Piszczatowski, 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 Rozpatrzenie odwołania Wójta Gminy Płaska od Uchwały Nr RIO.V-00311-12/13 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 4 grudnia 2013 roku
III Inne sprawy bieżące
I.
Stanisław Srocki zarządził omówienie projektów rozstrzygnięć nadzorczych
proponowanych przez poszczególnych Członków Kolegium. W pierwszej kolejności
poprosił o omówienie uchwał i zarządzeń gdzie proponuje się stwierdzić istotne bądź
nieistotne naruszenie prawa:
Członek sprawozdawca – Danuta Kubylis

Uchwała nr 194/XXX/13 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2013-2016–
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 2/14 – postanowiono uznać, iż powyższa uchwała została
podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie braku spełnienia w roku 2015 relacji
określonej art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.
Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.)
Zachowanie ustawowej relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014
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 roku 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.
W latach spłaty zadłużenia, tj. latach 2014-2016, powiat planuje budżety nadwyżkowe oraz
przychody z tytułu zwrotu udzielonych pożyczek. Niemniej jednak sytuacja wynikająca
z WPF wskazuje na brak możliwości uchwalenia budżetu na 2015 r. - jak wynika z zapisów
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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 roku 2015 relacji określonej art. 243 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, jednocześnie postanowiło nie stwierdzać nieważności uchwały w
przedmiotowym zakresie.
Zarządzenienr 76/13 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sejny. – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 5/14 –
postanowiono:
- uznać, iż powyższe zarządzenie zostało podjęte z istotnym naruszeniem prawa w zakresie
braku spełnienia w latach 2014 - 2020 relacji określonej art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.)
Analiza danych wykazanych w załączniku nr 1 do zarządzenia, pod kątem ich
zgodności z wymogami wynikającymi z art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), które są
obligatoryjne dla budżetów uchwalonych na 2013 rok wykazuje, że relacja długu do
planowanych dochodów narusza przepis art. 170 ww. ustawy. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do
zarządzenia Miasto Sejny planuje zadłużenie na koniec 2013 roku w kwocie 12 412 356 zł, co
stanowi 77,96% planowanych na ten rok dochodów ogółem budżetu miasta.
Powyższe dane wskazują, że planowana relacja długu do dochodów na koniec 2013
roku, przekracza limit ustawowy, a więc narusza przepis określony art. 170 ww. ustawy
o finansach publicznych. Jednak w związku z tym, że Miasto korzysta z przyznanej,
na podstawie art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pożyczki
z budżetu państwa, relacje w zakresie długu i jego spłaty muszą być zachowane na koniec
roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki. Z danych wykazanych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta wynika, że obowiązująca dla budżetów uchwalanych
począwszy od 2014 roku relacja spłaty długu z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych jest zachowana w ostatnich latach spłaty zadłużenia, tj. w 2021
i 2022 roku.
Ponadto wskazano na uchybienia formalne polegające na tym, iżw wierszu „2013” w
kolumnach 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” i 11.5 „Nowe wydatki
inwestycyjne”, winna zostać wykazana kwota 4 032 zł (jest 0 zł).
Uchwała nr XXXIII/175/13 Rady Miasta Sejny z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2014 - 2022–
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 6/14 – postanowiono uznać, iż powyższa uchwała została
podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie braku spełnienia w latach 2014 - 2020
relacji określonej art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).
Stwierdza się, iż powyższa uchwała została podjęta z naruszeniem przepisu art. 243 ust.1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze
zm.) w latach 2014 - 2020. Jednak zważywszy na fakt, że miasto korzysta z przyznanej, na
podstawie art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pożyczki
z budżetu państwa, relacje w zakresie długu i jego spłaty muszą być zachowane na koniec
roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki. Z danych wykazanych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta wynika, że obowiązująca dla budżetów uchwalanych
począwszy od 2014 roku relacja spłaty długu z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych jest zachowana w ostatnich latach spłaty zadłużenia, tj. w 2021
i 2022 roku.
Ponadto wskazano na uchybienia formalne polegające na tym, iż:
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- w załączniku nr 1 do uchwały „Wykonanie 2013” nie jest zgodne z przyjętym planem na
2013 rok. W dołączonych „Objaśnieniach” brak jest uzasadnienia przyjętych danych do WPF;
- w § 2 treści normatywnej uchwały określono realizację przedsięwzięć na lata 2014 – 2022,
natomiast w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” określono okres realizacji przedsięwzięć
na lata 2014 – 2017.
Uchwała nr XXXVI/157/13 Rady Gminy Giby z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2014 – 2025. – UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 19/14 – postanowiono wskazać na uchybienie formalne polegające na
błędnym, w świetle planu dochodów i wydatków budżetu po zmianach, przyjęciu dla roku
2014 wartości w niektórych kolumnach tabeli wpf. Specyfikację różnic pomiędzy planem
uchwały budżetowej i wartościami wykazanymi dla roku 2014 w prognozie finansowej
obrazuje załącznik do uchwały.
Ponadto stwierdzono, iż zapis zawarty w treści uchwały w § 3 pkt 3: „Upoważnić
Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1
i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte
w Załączniku Nr 2 do Uchwały” jest bezprzedmiotowy, ponieważ przedsięwzięcia wykazane
w załączniku nr 2 są realizowane przez Urząd Gminy w Gibach.
Uchwała nr XXXV/150/13 Rady Gminy Giby z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie zmian
w budżecie Gminy Giby na 2013 rok. – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 21/14 –
postanowionouznać, iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w
zakresie naruszenia dyspozycji 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.).
Rada Gminy Giby przedmiotową uchwałą wprowadziła zmiany w planie budżetu,
powodujące zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetowej przeznaczonej na sfinansowanie
spłat rat kredytów o kwotę 55.000 zł. W związku z powyższym zwiększono planowane
do zaciągnięcia kredyty w przychodach budżetu o kwotę 55.000 zł. Po dokonanych zmianach
budżet wykazuje:
- dochody w wysokości 13.045.906,44 zł, w tym bieżące 10.285.890,44 zł,
- wydatki w wysokości 12.541 .096,44 zł, w tym bieżące 9.876.916,44 zł.
Nadwyżkę budżetową w kwocie 504.810 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów
zaciągniętych w latach poprzednich, co jest zgodne z art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze
zm.).
Z danych wykazanych w § 3 w/w uchwały i z załącznika nr 3 do tej uchwały "Przychody i
rozchody
budżetu
w
2013
roku"
wynika,
że
gmina
planuje
spłatę
w 2013 roku zaciągniętych kredytów w wysokości 704.810 zł, finansując je, oprócz środków
pochodzących z nadwyżki budżetowej, przychodami z zaciągniętych kredytów bankowych
w wysokości 200.000 zł.
Powyższe zwiększenie planowanych do zaciągnięcia zobowiązań o kwotę 55.000 zł rzutuje
na kwotę długu i wskaźnik zadłużenia. Analiza Uchwały Rady Gminy Giby
nr XXXV/151/13 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Giby na lata 2013-2025 wykazuje, że zaciągnięcie powyższego kredytu
negatywnie wpłynie na wskaźnik spłaty planowany na 2014 rok.
Po zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 200.000 zł wskaźnik spłaty
w roku 2014 wyniesie 7,17%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym
7,05% ujmując do wyliczenia relacji z art. 243 przewidywane wykonanie roku 2013 (przy
uwzględnieniu planu za 3 kwartały 2013 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty
wynosi 8,59%).
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Przedmiotowa uchwała utraciła moc w związku z zapisem § 5 części normatywnej
Uchwały Nr XXXVI/157/13 Rady Gminy Giby z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2014-2025.
Zarządzenienr 73/13 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 26/14 – postanowionowskazać
na uchybienie formalne polegające na tym, iż w treści normatywnej przedmiotowego
zarządzenia w § 2 pkt 2 błędnie określono plan wydatków majątkowych po zmianach: winna
być kwota 4.647.646 zł, a wykazano 5.647.646 zł.
Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Puńsk z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puńsk na lata 2013 – 2016– UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 27/14 – postanowionouznać, iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym
naruszeniem prawa w zakresie braku spełnienia w latach 2014 - 2015 relacji określonej art.
243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 885, ze zm.).
Zachowanie ustawowej relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014
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.).
Jak wynika z danych ujętych w załączniku nr 1 do uchwały, powyższe, ustawowe wymogi nie
będą spełnione w latach 2014-2015. Sytuacja ta jest efektem zaciągniętych zobowiązań w
latach wcześniejszych. Z danych przedstawiających budżet 2013 roku i lat przyszłych wynika,
że gmina nie będzie się zadłużać, bowiem w całym okresie spłaty planuje budżety
nadwyżkowe.
Kolegium RIO postanowiło uznać, iż ww. uchwała w sposób istotny narusza prawo poprzez
o
niespełnienie w latach 2014-2015 relacji określonej art. 243 ust. 1 ustawy
finansach publicznych, jednocześnie postanowiło nie stwierdzać nieważności uchwały
we wskazanym zakresie, bowiem w dniu 3 stycznia 2014r. do RIO w Białymstoku Zespół
Zamiejscowy w Suwałkach wpłynęła uchwała nr XXVII/176/2013 Rady Gminy Puńsk z dnia
30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Puńsk na
lata 2014 – 2017, postanowieniami której przedmiotowa uchwała z dniem 1 stycznia 2014 r.
utraciła moc.
Ponadto wskazano na uchybienia formalne polegające na tym, iż w załączniku nr 1 do
przedmiotowej uchwały w wierszu „2013”:
− w kolumnie „podatki i opłaty” (1.1.3) winna być kwota 1.916.603 zł (jest
1.884.027 zł)
− w kolumnie „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” (1.1.5)
zgodnie z planem dochodów gmina posiada dotacje, które dają kwotę 3.068.950,96 zł
(jest 3.136.226,96 zł)
− w kolumnie „nowe wydatki inwestycyjne” (11.5) winna być kwota 848.963 zł (jest
853.127 zł).
− w wierszu 2013, kolumna „wydatki majątkowe w formie dotacji” (11.6) winna być
kwota 5.700.479 zł (jest 5.696.315 zł)
− w kolumnie „wydatki majątkowe na programy, projektu lub zadania...” (12.4) winny
zostać wykazane kwoty z paragrafów z czwartą cyfrą „7” i „9”, czyli należało
wskazać kwotę 6.379.782 zł (jest 5.696.315 zł).
− w kolumnie „finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy” (12.4.1)
winny zostać wykazane kwoty z paragrafów z czwartą cyfrą „7”, czyli winna być
kwota 6.277.262 zł (jest 5.696.315 zł).
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Uchwała nr XXVI/190/13 Rady Gminy Przerośl z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2014-2026–
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 28/14 – postanowionowskazać na uchybienia formalne
polegające na tym, iż w Załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały:
- w wierszu ,,wykonanie 2013” wykazano nieprawidłową kwotę w kolumnie 6 ,,Kwota
długu” (wykazano 2.990.756 zł, a winno być 2.990.757,03 zł), w związku z tym, planowana
kwota spłaty kwoty długu w roku 2026 nie wyniesie 0 zł, a 1,03 zł;
- w wierszu ,,2014” w kolumnie 11.1 ,,Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane” wykazano kwotę 4.427.779 zł, a zgodnie z planem wydatków winno być 4.439.779
zł.
Uchwała nr XXX/191/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie
upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Raczki pod nazwą „Modernizacja oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Raczki” w ramach programu priorytetowego „System zielonych
inwestycji (GIS-Green Investment Scheme). Część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie
uliczne” – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 29/14 – postanowiono wskazać na uchybienie
formalne polegające na tym, iż w przedmiotowej uchwale Rada Gminy nie wskazała roku, w
którym planowana jest do zaciągnięcia pożyczka.
Uchwała nr XIX/187/2013 Rady Gminy Sztabin z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztabin na lata 2014 – 2020–
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 31/14 – postanowiono wskazać na uchybienie formalne
polegające na tym, iż w wierszu „2014”, w kolumnie 11.1 „Wydatki bieżące na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, winna zostać wykazana kwota 6 661 178 zł (jest
6 573 764 zł).
Uchwała nr XXVII/184/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2014 - 2033–
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 255/14 – wskazano, że powyższa uchwała została podjęta z
naruszeniem przepisu art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30
czerwca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w zw. z art. 121 ust. 8 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1241 ze zm.) w zakresie przekroczenia w 2013 roku relacji spłat zadłużenia w
stosunku do planowanych dochodów, jak również relacji długu do planowanych dochodów.
Ponadto w przedmiotowej uchwale stwierdza się istotne naruszenie art. 243 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
bowiem z przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2033
(załącznik nr 1) wielkości wynika, że nie są spełnione wymogi określone tym przepisem
ustawy o finansach publicznych dla lat 2014-2033, co staje się obligatoryjne do uchwalanych
budżetów, począwszy od 2014 roku.
Z objaśnień do uchwały (załącznik nr 3) wynika, że gmina uzyskała pożyczkę
z budżetu państwa w wysokości 9.820.000 zł z terminem spłaty do końca 2033 roku.
Przekroczenie ustawowych wskaźników,bez konsekwencji, w postaci rozstrzygnięcia
nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie WPF jest możliwe tylko
w przypadkach przewidzianych art. 224 ustawy o finansach publicznych, tj. w przypadku
ubiegania się o pożyczkę z budżetu państwa, gdzie jedynie zasady w zakresie zachowania
ustawowych relacji muszą zostać zachowane na koniec roku, w którym upływa termin spłaty
pożyczki. W przypadku Gminy Nowinka, dane zawarte w przedłożonej Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2013 -2033 wskazują, że ustawowa relacja zostanie zachowana
w ostatnim roku spłaty zadłużenia, tj. w 2033 roku.
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Ponadto wskazano na uchybienia formalne polegające na tym, iżw wierszu ,,Plan 3
kw. 2013”:
- w kolumnie 4 „Przychody budżetu”, winna być kwota 10 178 275 zł (jest 0 zł);
- w kolumnie 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”, winna być
kwota 358 275 zł (jest 0 zł);
- w kolumnie 4.2.1 „w tym: na pokrycie deficytu budżetu” winna być kwota 113 722 zł (jest
0 zł);
- w kolumnie 4.3 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” winna być kwota
9 820 000 zł (jest 0 zł);
- w kolumnie 5 „Rozchody budżetu” i kolumnie 5.1 „Spłata rat kapitałowych kredytów
i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” winna być kwota 10 064 553 zł (jest 0 zł);
- w kolumnie 6 „Kwota długu” winna być kwota 9 820 000 zł (jest 0 zł).
Uchwała Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Nowinka na 2014 rok– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 256/14 – postanowiono
stwierdzić, iż ww. uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązujących
przepisów, tj. art. 212 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., Poz. 885 i 938 ze zm.).
Wezwano Radę Gminy do:
- dokonania odpowiednich zmian w uchwale budżetowej
- dostarczenia stosownej uchwały do RIO w Białymstoku w terminie do dnia
03 lutego 2014 r.
W badanej uchwale przewidziano nadwyżkę budżetową w wysokości 364 000 zł
z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczki z budżetu państwa (co jest zgodne z
zapisami art. 217 ust.1 w zw. z art. 212 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych).
Jednocześnie zapisami § 7 pkt 1 postanowiono o ustaleniu limitu zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę pożyczki z budżetu państwa w wysokości 364
000 zł. Z załącznika nr 3 do uchwały „Uszczegółowienie przychodów i rozchodów budżetu w
2014 r.” nie wynika, aby gmina planowała przychody z tytułu kredytów i pożyczek – co jest
adekwatne do przyjętej konstrukcji budżetu Gminy na 2014 r. Dlatego z zapis § 7 pkt 1
uchwały jest bezprzedmiotowy. Z planu budżetu i zawartych w uchwale budżetowej zapisów
wynika, że budżet jest nadwyżkowy – nadwyżka zaś jest przeznaczona na pokrycie
rozchodów.
Uchwała Rady Gminy Puńsk z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Puńsk na rok 2014 – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 257/14 – postanowiono stwierdzić, iż ww.
uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązujących przepisów w zakresie
zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., Poz. 885 i 938 ze zm.)
w roku 2014.
Wezwano Radę Gminy do:
1. dokonania odpowiednich zmian w uchwale budżetowej
2. dostarczenia stosownej uchwały do RIO w Białymstoku w terminie do dnia
22 stycznia 2013 r.,
albo
3. opracowania - w przypadku stwierdzenia przez Radę Gminy braku możliwości dokonania
takich zmian w uchwale budżetowej, które pozwolą na zachowanie relacji , o której mowa w
art. 243 ustawy o finansach publicznych - postępowania naprawczego zgodnie z art. 240 a ust.
2 i 3 ustawy o finansach publicznych
4. przedłożenia postępowania naprawczego do RIO w Białymstoku w terminie 45 dni od
dnia otrzymania niniejszego wezwania.
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W badanej uchwale przewidziano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 593 200 zł z
przeznaczeniem na planowana spłatę rat pożyczek i kredytów (co jest zgodne z zapisami art.
217 ust.1 w zw. z art. 212 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych). Przewidziane spłaty
długu publicznego zostały objęte Załącznikiem nr 5 do uchwały „Przychody i rozchody
budżetu w 2014 r.” Takie planowanie budżetowe przy uwzględnieniu prognozy kwoty długu
i spłaty zobowiązań zawartych w uchwale w sprawie WPF jest niedopuszczalne.
Z WPF wynika bowiem, że w latach 2014-2015 będzie występować niezachowanie
dyspozycji art. 243 u.f.p. wyznaczającego dopuszczalny wskaźnik spłat zadłużenia. Dlatego
niezbędne jest wezwanie Rady Gminy działania powodującego korektę zapisów uchwały
budżetowej w taki sposób, aby nastąpiło spełnienie relacji z art.243 ustawy o finansach
publicznych. Jednak gdyby analiza sytuacji finansowej Gminy nie pozwalała na zmianę
zapisów w uchwale budżetowej konieczne jest opracowanie przez Radę Gminy programu
postepowania naprawczego w zgodzie z wymogami art.240 a ust.2 i 3 znowelizowanej
ustawy o finansach publicznych (ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy
o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2013, poz. 1646)

Członek sprawozdawca – Aleksander Piszczatowski

Uchwała nr 101/333/2013 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 4/14 –
postanowiono:
wskazać na uchybienie formalne polegające na tym, iż w treści normatywnej uchwały, w § 2
pkt 2 błędnie wykazano kwoty wydatków bieżących i majątkowych. Jest: bieżące –
45 414 636,00 zł, majątkowe – 28 303 976,00 zł, a winno być bieżące – 45 504 965,00 zł,
majątkowe – 28 213 647,00 zł.
Uchwała nr XXXVII/177/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 23 grudnia 2013 r. w
sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na rok 2014– UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 7/14 – postanowiono wskazać na uchybienie formalne polegające na tym, iż
w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu” w pkt 4.
„Dotacje celowe na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.”
wskazano błędną nazwę podmiotu dotowanego (jest „Starosta Wysokomazowiecki”, a
powinien być Powiat Wysokomazowiecki).
Uchwała nr XXVI/177/13 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2013 rok– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 16/14 – postanowiono
wskazać na uchybienie formalne polegające na tym, iż w § 1 uchwały wykazano
nieprawidłową kwotę zwiększenia dochodów. Zgodnie z załącznikiem nr 1 dołączonym do
powyższej uchwały nastąpiły zmiany w planie dochodów w wysokości 87.258 zł, zaś w treści
normatywnej widnieje kwota 67.258 zł.
Uchwała XXVI/…../13 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2013 – 2016 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr
17/14 – postanowionouznać, 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
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Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 ze zm.).
Rada Miejska w Szepietowie 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 2.184.319 zł, zaś z planu wydatków wynika, iż powinna być to kwota
2.071.287 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. 86 ze zm.) 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 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
23.12.2013 r.) i wartościami wykazanymi dla roku 2013 w prognozie finansowej obrazuje
załącznik do uchwały.
Uchwała nr XXX/129/13 Rady Gminy Mały Płock z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2013 – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 24/14 – postanowiono
wskazać, że powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem 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.) – polegającym na zaniechaniu określenia kwoty planowanej
nadwyżki budżetu po zmianach oraz przeznaczenia tej nadwyżki.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Mały Płock dokonała zmian w budżecie gminy, które
polegały m.in. na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 188.303 zł oraz zwiększeniu
planu wydatków budżetu o kwotę 85.179 zł. Różnica między określonymi
w uchwale dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi, w myśl art. 217 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych, nadwyżkę budżetu. Stosownie do przepisu art. art. 212 ust. 1 pkt 3
tej ustawy, uchwała budżetowa określa (poza łącznymi kwotami planowanych dochodów
i planowanych wydatków – art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2) kwotę planowanego deficytu albo
planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia
deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
W omawianej uchwale organ stanowiący nie wskazał kwoty planowanej nadwyżki oraz nie
określił jej przeznaczenia, co jest niezgodne z przywołanym przepisem ustawy o finansach
publicznych.
Uchwała nr XXXVI/263/13 Rady Gminy Narew z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2013 – 2024– UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 25/14 – postanowionouznać, 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).
Rada Gminy Narew 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
79 420 zł, zaś z planu wydatków wynika, iż powinna być to kwota 1 432 496 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. 86)
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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 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 20.12.2013 r.) i wartościami wykazanymi dla roku 2013 w prognozie
finansowej obrazuje załącznik do uchwały.
Uchwała nr XXIII/278/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok. – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 34/14 – postanowiono uznać, iż
powyższa
uchwała
została
podjęta
z
nieistotnym
naruszeniem
prawa
w zakresie braku wskazania w części normatywnej uchwały przeznaczenia nadwyżki budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, co narusza dyspozycję art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,
ze zm.).
Rada Gminy Wyszki przedmiotową uchwałą dokonała zmian w budżecie zmniejszając
dochody ogółem o kwotę 11.000 zł oraz wydatki ogółem o kwotę 111.000 zł. W związku
z powyższym nastąpił wzrost nadwyżki budżetowej o kwotę 100.000 zł do wysokości
865.890 zł. Zgodnie z dyspozycją art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) organ stanowiący winien określić
przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Dodatkowo wskazano na uchybienie formalne polegające na rozbieżności pomiędzy planem
wydatków budżetu po zmianach, a załącznikiem nr 3 - „Zadania inwestycyjne” w rozdziale
60016, § 6050 (w budżecie wykazano kwotę 166.764,60 zł, natomiast w załączniku nr 3 ujęto
wartość 134.791 zł).
Członek sprawozdawca – Dariusz Renczyński
Uchwała nr XXX/203/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na rok 2014– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 3/14 –
postanowiono:
wskazać na uchybienie formalne polegające na tym, iż w załączniku nr 3 „Plan wydatków
majątkowych”, w pozycji 3 wystąpiła niezgodność z planem wydatków (błędne oznaczenie
działu i rozdziału).
Uchwała nr XXVIII/138/13 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2013 r.– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 50/14 – postanowiono wskazać,
że powyższa uchwała w zakresie zmiany planu wydatków w rozdziale 92116 „Biblioteki”
klasyfikacji budżetowej została podjęta z nieistotnym naruszeniem 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.).
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Przytuły dokonała m.in. zmian w planie wydatków
budżetu na 2013 rok. Pośród zmian postanowiono o przeniesieniu kwoty 51 500 zł wydatków
bieżących planowanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w rozdziale 92116, paragrafie 4300 „Zakup
usług pozostałych”, do paragrafu 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury” w wymienionym rozdziale. Zaplanowane po zmianie wydatki zaliczono
przy tym do kategorii zadań własnych gminy. Kolegium Izby wskazuje, że na te wydatki
gminie udzielona została dotacja w wysokości 51 500 zł, sklasyfikowana w paragrafie
dochodów 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
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ustawami”. Planowane z tej dotacji wydatki powinny być zatem również ujmowane jako
dotyczące realizacji zadań zleconych gminie, stosownie do postanowienia art. 237 ust. 2 pkt 1
ustawy o finansach publicznych.
Jak wynika z objaśnień do dokonanych przez Radę Gminy zmian planu wydatków
(załącznik nr 6 do uchwały) środki finansowe miały być wykorzystane zgodnie
z przeznaczeniem udzielonej dotacji (tj. na sfinansowanie korzystania z usługi
szerokopasmowego dostępu do sieci internetowej). Mając to na uwadze, na podstawie art. 91
ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze
zm.), Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji.
Członek sprawozdawca – Joanna Salachna
Uchwałanr XXXVIII/306/13 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021- UCHWAŁA KOLEGIUM Nr
9/14
–
postanowiono
uznać,
iż
powyższa
uchwała
została
podjęta z istotnym naruszeniem art. 226 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.) i w związku z tym stwierdzić
nieważność uchwały w całości.
Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.)wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna.
W dniach 5.07. – 30.08. 2013 r. odbyła się kompleksowa kontrola gospodarki finansowej
gminy Mońki za 2012 rok i inne wybrane okresy. Kontrola została przeprowadzona w
Urzędzie Miejskim w Mońkach na podstawie art. 1 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113)
przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
Podczas kontroli szczegółowemu badaniu poddano zagadnienia dotyczące zadłużenia gminy
Mońki oraz realności i zgodności ze stanem faktycznym założeń przyjmowanych w treści
wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Z ustaleń kontroli wynika, że zapisy Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 Gminy Mońki naruszają art. 226 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych.
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2021 przyjęta uchwałą Nr XXX/277/13 Rady
Miejskiej z dnia 2 sierpnia 2013 r. prognozowała następujące maksymalne wskaźniki spłaty
zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) do dochodów budżetu: w 2014 r. – 3,68%,
w 2015 r. – 4,18%, w 2016 r. – 5,58%, w 2017 r. – 4,77 %, w 2018 r. – 4,45%, w 2019 r. –
4,40%, w 2020 r. – 4,37% i w 2021 r. – 4,35%.
W WPF z dnia 20 grudnia 2013 r. maksymalne wskaźniki spłaty zobowiązań określonych w
art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, ze zm.) do dochodów budżetu kształtują się następująco: w 2014 r. –
3,45%,
w 2015 r. – 4,18%, w 2016 r. – 5,58%, w 2017 r. – 5,04 %, w 2018 r. – 4,71%, w 2019 r. –
4,67%, w 2020 r. – 4,64% i w 2021 r. – 4,61%.
Zmianie uległ tylko wskaźnik w roku 2014 – zmniejszył się o 0,14%. Powyższy spadek jest
spowodowany zwiększeniem w 2014 roku kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek
o 1 545 211 zł.
Z przedstawionych wersji WPF wynika, że planowane na poszczególne lata spłaty rat
kapitałowych i odsetek odniesione do dochodów budżetowych ogółem umożliwiają
uchwalenie budżetu na każdy rok, ponieważ są niższe od średniej arytmetycznej z obliczonej
dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze
sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.
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Z ustaleń kontroli wynika jednak, że zgodność przypadających do spłaty w każdym roku rat
kapitałowych i odsetek z przepisami art. 243 ustawy została osiągnięta poprzez przyjęcie
w WPF harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek sprzecznego
z postanowieniami wynikającymi z zawartych umów oraz zaniżonych wydatków związanych
z obsługą długu. Prognozowane w WPF spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych do
końca
2012
r.
w porównaniu z wymagalnymi terminami spłat określonymi w zawartych w umowach
przedstawiają się następująco:
- 2013 r. – dane WPF 3.229.564 zł, spłaty wymagalne w tym roku według zawartych umów
kredytu lub pożyczki – 3.229.564 zł;
- 2014 r. – dane WPF 2.785.489 zł, spłaty wymagalne – 3.179.908 zł (zaniżenie w WPF
o 394.419 zł);
- 2015 r. – dane WPF 1.292.006 zł, spłaty wymagalne – 2.355.364 zł (zaniżenie w WPF
o 1.063.358 zł);
- 2016 r. – dane WPF 1.947.884 zł, spłaty wymagalne – 1.152.560 zł (zawyżenie w WPF
o 795.324 zł);
- 2017 r. – dane WPF 1.749.204 zł, spłaty wymagalne – 574.757 zł (zawyżenie w WPF
o 1.174.447 zł).
W objaśnieniach do analizowanych WPF na lata 2013-2021 zamieszczono informację, że
spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty zaciągniętych kredytów i
pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów. Ustalenia kontroli doraźnej wskazują, iż z analizy umów zawartych z bankiem
wynika, że prognozowane rozchody, szczególnie w wieloletniej prognozie na lata 20132021, nie mają związku z harmonogramem spłat zamieszczonym w umowach
kredytowych zawartych z tym bankiem.
Odnośnie realności danych w zakresie prognozowanych wydatków ponoszonych z tytułu
odsetek od kredytów i pożyczek kontrola RIO stwierdziła, że prognozowane kwoty wydatków
odpowiadają następującemu poziomowi oprocentowania: w 2014 r. – 0,89%, w 2015 r. –
2,60%, w 2016 r. – 1,39%, w 2017 r. – 0,49%, w 2018 r. – 0,33%, w 2019 r. – 0,42%, w 2020
r. – 0,56 % i w 2021 r. – 0,83%. W badanym przez inspektorów RIO WPF z 2013 r. za
realistyczne należało uznać jedynie planowane wydatki z tytułu odsetek w 2013 r., które
ustalono w kwocie 479.000 zł, co odpowiada średniemu oprocentowaniu na poziomie 5,16%
(W WPF z dnia 20 grudnia 2013 r. wykazano je jeszcze na niższym poziomie – 419 000
zł). W następnych latach prognozowane w WPF wydatki z tytułu obsługi zadłużenia ulegają
radykalnemu obniżeniu, mimo wzrostu prognozowanej kwoty długu – w 2014 r. do kwoty
110.000 zł (W WPF z dnia 20 grudnia 2013 r. wykazano je jeszcze na niższym poziomie –
95 000 zł), a w 2015 r. do kwoty 289.000 zł. Łączna kwota prognozowanych w tej wersji
WPF wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek w latach 2014-2021 wynosi
zaledwie 632.000 zł. Przy założeniu średniego oprocentowania kredytów i pożyczek na
poziomie 5,5% w skali roku łączne wydatki z tego tytułu należałoby założyć w wysokości
3.059.677 zł, przy stawce 5,0% – 2.781.524 zł, przy stawce 4,5% – 2.503.372 zł, a przy
stawce 4,0% – 2.225.220 zł.
Podczas kontroli analizie poddano także podstawy planowania dochodów ze sprzedaży
majątku. W WPF na lata 2012-2017 w zmienionej wersji przyjętej uchwałą Nr XXIII/196/12
Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 12 października 2012 r. założono, że dochody ze
sprzedaży majątku gminy Mońki w latach 2012-2017 będą wynosiły: w 2012 r. – 730.000 zł,
w 2013 r. – 750.000 zł, w 2014 r. – 750.000 zł, w 2015 r. – 3.031.554 zł, w 2016 r. – 752.000
zł i w 2017 r. – 680.000 zł. Natomiast w WPF na lata 2013-2021 w wersji przyjętej uchwałą
Rady Miejskiej z dnia 2 sierpnia 2013 r. założono, że dochody ze sprzedaży majątku gminy
Mońki w latach 2012-2017 będą wynosiły: w 2013 r. – 980.000 zł, w 2014 r. – 900.000 zł, w
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2015 r. – 1.931.554 zł, w 2016 r. – 1.080.000 zł i w 2017 r. – 752.000 zł (podobnie założono
w WPF z dnia 20 grudnia 2013 r.). Dochody ze sprzedaży majątku gminy zostały przyjęte w
omawianych wersjach WPF w znacznie wyższych kwotach niż uzyskane z tego źródła w
latach 2010-2012. W ciągu 3 lat (2010-2012) zrealizowane dochody z majątku wyniosły
łącznie 626.854 zł (w 2010 r. – 182.476 zł, w 2011 r. – 183.897 zł i w 2012 r. – 260.481 zł),
a wiec w kwocie niższej od prognozowanej na każdy rok objęty prognozą. Z planu
wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012-2014 nie wynika, aby w
2014 r. zakładano istotny wzrost działań skierowanych na zbycie nieruchomości.
Należy wskazać też 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
20.12.2013 r.) i wartościami wykazanymi dla roku 2013 w prognozie finansowej obrazuje
załącznik nr 1 do uchwały.
Ponadto w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”nieprawidłowo wykazano
przedsięwzięcie w poz. 1.3.1.1.
Uchwała nr XXXVIII/305/13 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 20 grudnia 2013 r. w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013 r.- UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 10/14 –
postanowiono:
- wskazać, że powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 212 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze
zm.), w zakresie określenia źródeł pokrycia deficytu budżetowego oraz ich wysokości
- wskazać, że powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 212 ust. 1
pkt 6 i ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), polegającym na zaniechaniu
dostosowania
ustalonych
w
uchwale
budżetowej
limitów
zobowiązań
i upoważnień do ich zaciągnięcia do zmienionych kwot deficytu.
Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Mońkach dokonała zmian planu budżetu na 2013
rok, w wyniku których deficyt budżetu uległ zwiększeniu z kwoty 2 847 897 zł do kwoty
4 393 108 zł. Plan przychodów został zwiększony o kwotę 1 545 211 zł w § 952. Przychody
te, zarówno w konstrukcji budżetu pierwotnego, jak i po dokonanych zmianach, mają służyć
między innymi sfinansowaniu deficytu.
Kolegium Izby wskazuje, iż Gmina Mońki wykazuje nierzeczywiste dane w zakresie
spłat (Uchwała Kolegium RIO nr 5067/13, 5387/13 z 16 grudnia 2013 r. oraz 9/14 z 9
stycznia 2014 r.) – co za tym idzie, wykazanie realnych spłat spowoduje naruszenie
wskaźnika z art. 243 u.f.p.
Ponadto Kolegium Izby wskazuje, że w § 7 pkt 2 oraz § 13 pkt 1 lit. b) uchwały
budżetowej na 2013 rok (uchwała Rady Nr XXVIII/277/13 z dnia 30 stycznia 2013 r.) zostały
przyjęte limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu, a także
upoważnienie do ich zaciągania, na kwotę – 2 985 300 zł (zmienione uchwałą Nr
XXXI/254/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. – gdzie ustalono je na poziomie 2 847 897 zł).
W związku z dokonanymi zmianami planu dochodów i wydatków powinny również nastąpić
zmiany w części dotyczącej przywołanych postanowień § 7 oraz § 11 uchwały budżetowej.
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- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
wieloletniej prognozie finansowej.
Rada Gminy Kołaki Kościelne przedmiotową uchwałą dokonała zmian w wieloletniej
prognozie finansowej na lata 2013 – 2031. Objaśnienia stanowiące załącznik nr 3 do uchwały
nie dają wystarczających podstaw do oceny wiarygodności oszacowanych wielkości
dochodów bieżących oraz wydatków majątkowych dla okresu 2015 -2016 (dochody bieżące:
rok 2015 -wzrost o 57,72% w stosunku do wykonania roku 2012, rok 2016 - wzrost o 29%
w stosunku do wykonania roku 2012; wydatki majątkowe: rok 2015 - wzrost o 2.148,8%
w stosunku do wykonania roku 2012, rok 2016 - wzrost o 801,16% w stosunku do wykonania
roku 2012).
Realistyczne ujmowanie danych w wieloletniej prognozie finansowej wynika z przepisu art.
226 ust. 1 w zw. z ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.
Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.).
Uchwała nr XLIX/370/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2014-2017UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 11/14 – postanowionowskazać, że w powyższej uchwale
wystąpiło nieistotne naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (j.t. Dz. U.z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86, ze zm.) w zakresie niewskazania
przeznaczenia nadwyżek budżetowych w latach 2015-2017.
W przedmiotowej uchwale Rada Miejska w Sokółce wykazała w WPF w latach
2015-2017 nadwyżki budżetowe wynikające z różnicy między dochodami a wydatkami
budżetu. Obowiązek wskazania przeznaczenia nadwyżki budżetu wynika wprost z art. 226
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 885, ze zm.). Z konstrukcji WPF wynika, iż powstałe nadwyżki Gmina planuje
przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek, w związku z tym, zgodnie rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) kwoty nadwyżek należy
wykazać w załączniku nr 1, w kolumnie 10.1, odpowiednio w wierszach 2015-2017.
Ponadto wskazanona uchybienia formalne wykazane w dołączonym do uchwały
Kolegium zestawieniu.
Jednocześnie wskazuje się, iż w § 5 uchwały zapisano, iż „Traci moc uchwała Nr
XXXVII/263/2012.... na lata 2013-2017”. Z analizy przywołanej uchwały wynika, iż była
podjęta na lata 2013-2016.
Zarządzenienr 388/2013 Burmistrza Sokółki z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany
budżetu gminy Sokółka na 2013 rok - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 12/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższe zarządzenie zostało podjęte z istotnym naruszeniem prawa
w zakresie rozdysponowania w planie wydatków rezerwy celowej na wydatki niezwiązane z
jej przeznaczeniem, czym naruszono przepis art. 259 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.)
- w związku z tym stwierdzić nieważność zarządzenia w części dotyczącej tej zmiany planu
wydatków budżetu.
Przedmiotowym zarządzeniem Burmistrz Sokółki dokonał zmian w budżecie gminy na 2013
rok, które polegały na zwiększeniu planu dochodów i wydatków. Między innymi nastąpiło
zmniejszenie wydatków o kwotę 44.200 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 – rezerwy, które zostały przeznaczone na wydatki związane
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z opłacaniem pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej (rozdział 85202, §
4300 - zakup usług pozostałych). Z objaśnień do zarządzenia wynika, iż środki te zostały
zaklasyfikowane do rezerwy ogólnej. Jednakże z analizy zmian dokonanych w ciągu roku
wynika, iż w części rezerwy ogólnej pozostało tylko 14.740 zł, a pozostałe to rezerwa celowa
(pozostało: na zarządzanie kryzysowe 269.300 zł oraz na odprawę emerytalną 3.000 zł). W
związku z tym rozdysponowano kwotę 29.460 zł z rezerwy celowej. Jednocześnie zwraca się
uwagę, iż nie ma również zapisu o uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw
budżetu jednostki, w przypadku zmiany przeznaczenia rezerwy celowej, o czym mówi art.
259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.
885, ze zm.)
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.
Uchwała nr XXXIII/144/13 Rady Gminy Trzcianne z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2014 – 2020 UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 33/14 – postanowionowskazać 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 20.12.2013 r.) i wartościami wykazanymi dla roku 2013 w
prognozie finansowej obrazuje załącznik do uchwały.
Uchwała nr /13 Rady Gminy Kuźnica z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2013-2019- UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 315/14 – postanowionouznać, 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).
Rada Gminy Kuźnica 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
1.192.639 zł, zaś z planu wydatków wynika, iż powinna być to kwota 1.132.739 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 ze zm.)
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 wskazano na uchybienia formalne polegające na tym, iż
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- podano błędny numer przedmiotowej uchwały;
- w załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały w wierszu ,,2013” wykazano nieprawidłową
kwotę w kolumnie 1.1.5 ,,Dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych
na cele bieżące” wykazano 1.658.386 zł, a zgodnie z planem dochodów winno być
1.983.866zł;
- w załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały w wierszu ,,2013” w kolumnach 11.4 i 11.5
wykazano błędne kwoty, ponieważ suma tych kolumn zgodnie z planem wydatków wynosi
2.168.479 zł (na tą kwotę składają się paragrafy 605,606,658 z odpowiednia czwartą cyfrą
wskazanych paragrafów).
Członek sprawozdawca – Agnieszka Gerasimiuk

Uchwała nr XLIV/224/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2013 r.– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 13/14 – postanowiono uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa polegającym na
braku aktualizacji załącznika dotacji udzielanych z budżetu jednostki, 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.).
Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Stawiskach dokonała m.in. zmian planu wydatków
budżetowych, w tym polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę
25.000 zł, w rozdziale 70004, par. 2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
samorządowego zakładu budżetowego”. Zmiana ta nie została odzwierciedlona 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.). W świetle
przywołanych przepisów zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
powinno być zgodne z przyjętym w tym zakresie planem wydatków budżetu.
Uchwała nr XXXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 6 grudnia 2013 r. w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchowola na lata 2013-2021–
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 14/14 – postanowiono -wskazać, że w powyższej uchwale
wystąpiło nieistotne naruszenie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z
2013 r., poz. 86) w zakresie wykazania w załączniku nr 1, w kolumnie 11.2, w wierszu
„2013” kwoty 1.953.235 zł.
W przedmiotowej uchwale Rada Miejska w Suchowoli, w załączniku Nr 1,
w kolumnie 11.2, w wierszu „2013” wykazała kwotę 1.953.235 zł. Z rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) wynika, że w kolumnie tej należy
wykazać kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki
samorządu terytorialnego, tj. rozdziały od 75017 do 75023. Zgodnie z tym Rada we
wskazanym wierszu i kolumnie powinna wykazać 2.013.235 zł.
Uchwała nr XXI/223/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy na 2013 r.– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 30/14 –
postanowionowskazać na uchybienie formalne polegające na braku wykazania w załączniku
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nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” zadania zaklasyfikowanego w planie wydatków w
dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 na kwotę 4.100 zł.
Zarządzenienr 148/VI/13 Wójta Gminy Zambrów z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2013 r.– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 35/14 –
postanowionowskazać na uchybienie formalnepolegające na tym, iż w § 3 zarządzenia
wykazano nieprawidłową kwotę dochodów ogółem po zmianach. Zgodnie z przyjętymi
zmianami plan dochodów ogółem powinien wynosić 30 387 964 zł, a widnieje kwota
30 387 064 zł.
Uchwała nr XX/153/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające
uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 37/14 – postanowionowskazać na
uchybienie formalne polegające na tym, iż w załączniku do uchwały w nagłówku deklaracji
widnieje bezprzedmiotowy zapis: „niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady
komunalne”.
Zarządzenie nr 375/13 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie
zmian w budżecie miasta na 2013 r. - UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 258/14 – postanowiono
uznać, iż powyższe zarządzenie zostało podjęte z istotnym naruszeniem prawa
w zakresie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 51.000
zł z naruszeniem dyspozycji art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).
Przedmiotowym zarządzeniem Burmistrz Miasta Siemiatycze dokonał zmian
w budżecie, polegających między innymi na przeniesieniu kwoty 51.000 zł z rezerwy na
zarządzanie kryzysowe na wydatki w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” (kwota
16.000 zł), w rozdziale 80104 – „Przedszkola” (kwota 18.000 zł) oraz w rozdziale 80110 –
„Gimnazja” (kwota 17.000 zł). Powyższe zmiany naruszają dyspozycję art. 259 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.),
zgodnie z którą zarząd jednostki samorządu terytorialnego, może po uzyskaniu pozytywnej
opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego, dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. Z dołączonej do zarządzenia
Opinii Komisji Finansów i Budżetu Rady Miasta Siemiatycze z dnia 31 grudnia 2013 r.
wynika, iż zgoda na zmianę przeznaczenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości
51.000 zł dotyczyła wydatków wyłącznie w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe”, a nie
również wydatków ujętych w rozdziałach: 80104 – „Przedszkola” oraz 80110 – „Gimnazja”.
Członek sprawozdawca – Marcin Tyniewicki
Uchwała nr XX/133/2013 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy na rok 2013 – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 22/14 – postanowiono
wskazać, 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 na 2013 rok, 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 r. poz. 885, ze
zm.)
Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Krynkach dokonała m.in. zmiany planu wydatków
budżetu, w tym polegającej na zmniejszeniu o kwotę 24 300 zł planu wydatków w dziale 921,
rozdziale 92109, paragrafie 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
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instytucji kultury” (po zmianie plan wydatków w tej podziałce klasyfikacyjnej wynosi 153
200 zł). Zmiana ta nie została odzwierciedlona w zestawieniu planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu, zawartym w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok, 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.
Uchwała nr 145/XXIX/2013roku Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 20 grudnia 2013 r. w
sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 20132016– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 23/14 – postanowionowskazać, że w powyższej uchwale
wystąpiło nieistotne naruszenie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z
2013 r., poz. 86) w zakresie wykazania w załączniku nr 1, w kolumnie 11.2, w wierszu
„2013” kwoty 1.171.905 zł.
W przedmiotowej uchwale Rada Gminy Kulesze Kościelne, w załączniku Nr 1,
w kolumnie 11.2, w wierszu „2013” wykazała kwotę 1.171.905 zł. Z rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) wynika, że w kolumnie tej należy
wykazać kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki
samorządu terytorialnego, tj. rozdziały od 75017 do 75023. Zgodnie z tym Rada we
wskazanym wierszu i kolumnie powinna wykazać kwotę 1.151.570 zł.
Ponadto, wskazano na uchybienia formalne wykazane w załączniku Nr 1 dołączonym
do uchwały Kolegium.
Członek sprawozdawca – Anna Ostrowska
Uchwała nr XXIII/155/13 Rady Gminy Szumowo z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian
budżetu gminy na 2013 rok– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 32/14 – postanowiono wskazać na
uchybienia formalnepolegające na tym, iż:
- w przedmiotowej uchwale nie dokonano aktualizacji § 8 pkt 1 uchwały budżetowej gminy
na 2013 r. ustalającego dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych, co powinno było nastąpić,
gdyż przedmiotową uchwałą przeprowadzono zmiany w wyżej wymienionych dochodach
i wydatkach;
- w załączniku nr 3 ,,Zadania inwestycyjne w 2013 roku” w zadaniu o l.p. 6 ,,Zakup agregatu
prądotwórczego na potrzeby Urzędu Gminy Szumowo” (rozdział 75023, § 6060) błędnie
wykazano kwotę 99.898 zł w kolumnie 11 ,,środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.”
(powinno być 0 zł).
Członek sprawozdawca – Katarzyna Gawrońska
Uchwała Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXIX/273/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie
zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 38/14
– postanowiono umorzyć postępowanie.
Rada Miejska w Michałowie podjęła Uchwałę Nr XXIX/273/13 w dniu 16 grudnia 2013r. w
sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2014 r. stwierdziło co
następuje.
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Wszczęcie postępowania nadzorczego spowodowane było wnioskiem z dnia 22 grudnia 2013
r. (wpłynął do tut. Izby w dniu 27 grudnia 2013 r.) P. Piotra Dąbrowskiego, Radnego
Michałowa, o zbadanie zgodności z prawem uchwał podatkowych podjętych w dniu 16
grudnia 2013 r. na nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej pod kątem sposobu ich
wprowadzenia. Zdaniem Radnego, nie dołączenie do zawiadomienia o zwołaniu sesji
nadzwyczajnej projektów uchwał narusza przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym oraz paragraf 31 Statutu Gminy Michałowo. Ponadto wniosek
Radnego o przełożenie terminu sesji nie został poddany pod głosowanie.
Regionalna Izba Obrachunkowa, biorąc pod uwagę treść art.234 kodeksu postepowania
administracyjnego, w dniu 2 stycznia 2014 r. wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące
wskazanej Uchwały, przekazując stosowne pismo Radzie Miejskiej w Michałowie oraz
zwróciła się, na podstawie art. 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), o dostarczenie do dnia 9 stycznia 2014 r.
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, uwierzytelnionej kopii
protokołu z przebiegu XXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2013 r. oraz informacji o
trybie zawiadomienia Radnych o sesji.
Na posiedzenie Kolegium w dniu 9 stycznia 2014 r. stawiły się: P. Małgorzata Golak,
Skarbnik Michałowa oraz P. Zofia Silwonik, pełnomocnik.
Przedłożono także uwierzytelnione kopie: wniosku z dnia 11.12.2013 r. o zwołanie
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie; Zawiadomienia z dnia 11.12.2013 r.
o zwołaniu XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie oraz Protokołu
Nr XXIX/13 z posiedzenia Rady w dniu 16 grudnia 2013 roku.
Analiza powyższych dokumentów oraz wyjaśnienia przedstawicieli Gminy wskazują, iż nie
wystąpiło naruszenie prawa w zakresie trybu podjęcia badanej Uchwały.
Art. 20 ust. 3 w zw. z ust. 1 zd. drugie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) stanowi, iż na wniosek wójta lub co
najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję
na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, a do zawiadomienia o
zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Statut Gminy
Michałowo, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/217/08 z dnia 27 listopada
2008 r., stanowi natomiast (§ 31 ust. 4 Statutu), iż o terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych dołączając materiały określone w
porządku obrad nie później niż w siódmym dniu przed terminem obrad, jednakże dopuszcza
się dosłanie w szczególności projektów uchwał proponowanych w porządku obrad nie później
niż w czwartym dniu przed terminem obrad.
W przedmiotowej sprawie do Zawiadomienia z dnia 11.12.2013 r. o zwołaniu XXIX
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie nie dołączono projektów uchwał, które
miały być podjęte. Jednak we Wniosku z dnia 11.12.2013 r. o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji
Rady Miejskiej w Michałowie wyjaśniono, iż zwołanie nadzwyczajnej sesji ma związek z
wszczęciem przez Regionalną Izbę Obrachunkową postępowania nadzorczego dotyczącego
trzech uchwał podatkowych podjętych na XXVIII Sesji Rady w dniu 21 listopada 2013 r.
i podyktowane jest koniecznością dostosowania tych uchwał do rozstrzygnięcia nadzorczego
RIO, które zapadnie w dniu 16 grudnia 2013 r. We wniosku przedstawiono również główne
zarzuty sformułowane w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania nadzorczego, odnoszące
się do następujących Uchwał:
- Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXVIII/261/13 z dnia 21 listopada
2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
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-

Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXVIII/262/13 z dnia 21 listopada
2013 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości,
Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXVIII/263/13 z dnia 21 listopada
2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.

Należy zatem przyjąć, iż tematyka, która ma być przedmiotem obrad w dniu 16 grudnia 2013
r., była znana Radnym, a wcześniejsze opracowanie projektów uchwał nie było możliwe ze
względu na uzależnienie ich treści od rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 16 grudnia 2013 r. (przedstawiciele Gminy uczestniczyli w
posiedzeniu Kolegium RIO, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2013 r. od godz. 10, a Sesję
Rady zwołano na dzień 16 grudnia 2013 r., godz. 13.30). Ponadto zwołanie Sesji w trybie
nadzwyczajnym miało umożliwić wprowadzenie zmian prawnych z dniem 1 stycznia 2014 r.
Z Protokołu Nr XXIX/13 z obrad wynika, że kwestia nie dołączenia projektów uchwał była
dyskutowana przed głosowaniem w sprawie zatwierdzenia porządku obrad i była wyjaśniana
przez Burmistrza Michałowa. Ponadto nie został zgłoszony wniosek formalny o odroczenie
sesji i wyznaczenie nowego terminu (możliwość taką przewiduje § 31 ust. 6 Statutu).
Porządek obrad został przyjęty większością 13 głosów, przy 1 głosie przeciw i 1
wstrzymującym.
Uchwała Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXIX/272/13 z dnia 16 grudnia 2013 r.
zmieniającej uchwałę sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości–
UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 39/14 – postanowiono umorzyć postępowanie.
Rada Miejska w Michałowie podjęła Uchwałę Nr XXIX/272/13 w dniu 16 grudnia 2013 r.
zmieniającą uchwałę sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 9 stycznia
2014 r. stwierdziło co następuje.
Wszczęcie postępowania nadzorczego spowodowane było wnioskiem z dnia
22 grudnia 2013 r. (wpłynął do tut. Izby w dniu 27 grudnia 2013 r.) P. Piotra Dąbrowskiego,
Radnego Michałowa, o zbadanie zgodności z prawem uchwał podatkowych podjętych w dniu
16 grudnia 2013 r. na nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej pod kątem sposobu ich
wprowadzenia. Zdaniem Radnego, nie dołączenie do zawiadomienia o zwołaniu sesji
nadzwyczajnej projektów uchwał narusza przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym oraz paragraf 31 Statutu Gminy Michałowo. Ponadto wniosek
Radnego o przełożenie terminu sesji nie został poddany pod głosowanie.
Regionalna Izba Obrachunkowa, biorąc pod uwagę treść art. 234 kodeksu postepowania
administracyjnego, w dniu 2 stycznia 2014 r. wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące
wskazanej Uchwały, przekazując stosowne pismo Radzie Miejskiej w Michałowie oraz
zwróciła się, na podstawie art. 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), o dostarczenie do dnia 9 stycznia 2014 r.
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, uwierzytelnionej kopii
protokołu z przebiegu XXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2013 r. oraz informacji
o trybie zawiadomienia Radnych o sesji.
Na posiedzenie Kolegium w dniu 9 stycznia 2014 r. stawiły się: P. Małgorzata Golak,
Skarbnik Michałowa oraz P. Zofia Silwonik, pełnomocnik.
Przedłożono także uwierzytelnione kopie: wniosku z dnia 11.12.2013 r. o zwołanie
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie; Zawiadomienia z dnia 11.12.2013 r.
o zwołaniu XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie oraz Protokołu
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Nr XXIX/13 z posiedzenia Rady w dniu 16 grudnia 2013 roku.
Analiza powyższych dokumentów oraz wyjaśnienia przedstawicieli Gminy wskazują, iż nie
wystąpiło naruszenie prawa w zakresie trybu podjęcia badanej Uchwały.
Art. 20 ust. 3 w zw. z ust. 1 zd. drugie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) stanowi, iż na wniosek wójta lub co
najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję
na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, a do zawiadomienia o
zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Statut Gminy
Michałowo, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/217/08 z dnia 27 listopada
2008 r., stanowi natomiast (§ 31 ust. 4 Statutu), iż o terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych dołączając materiały określone w
porządku obrad nie później niż w siódmym dniu przed terminem obrad, jednakże dopuszcza
się dosłanie w szczególności projektów uchwał proponowanych w porządku obrad nie później
niż w czwartym dniu przed terminem obrad.
W przedmiotowej sprawie do Zawiadomienia z dnia 11.12.2013 r. o zwołaniu XXIX
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie nie dołączono projektów uchwał, które
miały być podjęte. Jednak we Wniosku z dnia 11.12.2013 r. o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji
Rady Miejskiej w Michałowie wyjaśniono, iż zwołanie nadzwyczajnej sesji ma związek z
wszczęciem przez Regionalną Izbę Obrachunkową postępowania nadzorczego dotyczącego
trzech uchwał podatkowych podjętych na XXVIII Sesji Rady w dniu 21 listopada 2013 r.
i podyktowane jest koniecznością dostosowania tych uchwał do rozstrzygnięcia nadzorczego
RIO, które zapadnie w dniu 16 grudnia 2013 r. We wniosku przedstawiono również główne
zarzuty sformułowane w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania nadzorczego, odnoszące
się do następujących Uchwał:
Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXVIII/261/13 z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXVIII/262/13 z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości,
Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXVIII/263/13 z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Należy zatem przyjąć, iż tematyka, która ma być przedmiotem obrad w dniu 16 grudnia 2013
r., była znana Radnym, a wcześniejsze opracowanie projektów uchwał nie było możliwe ze
względu na uzależnienie ich treści od rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 16 grudnia 2013 r. (przedstawiciele Gminy uczestniczyli w
posiedzeniu Kolegium RIO, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2013 r. od godz. 10, a Sesję
Rady zwołano na dzień 16 grudnia 2013 r., godz. 13.30). Ponadto zwołanie Sesji w trybie
nadzwyczajnym miało umożliwić wprowadzenie zmian prawnych z dniem 1 stycznia 2014 r.
Z Protokołu Nr XXIX/13 z obrad wynika, że kwestia nie dołączenia projektów uchwał była
dyskutowana przed głosowaniem w sprawie zatwierdzenia porządku obrad i była wyjaśniana
przez Burmistrza Michałowa. Ponadto nie został zgłoszony wniosek formalny o odroczenie
sesji i wyznaczenie nowego terminu (możliwość taką przewiduje § 31 ust. 6 Statutu).
Porządek obrad został przyjęty większością 13 głosów, przy 1 głosie przeciw i 1
wstrzymującym.
Uchwała Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXIX/274/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych– UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 40/14 – postanowiono:
1) uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z:
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zapisami zawartymi w Załączniku nr 1, część K; w Załączniku nr 2, część G oraz w
Załączniku nr 4, część G, w zakresie następującego oświadczenia: „Uprzedzony/a o
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze
zm.) oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.”, co jest działaniem bez
podstawy prawnej i pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 233 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.),
- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części: Załącznika nr 1, część K;
Załącznika nr 2, część G oraz Załącznika nr 4, część G – w zakresie wskazanego wyżej
oświadczenia;
2) umorzyć postępowanie nadzorcze w pozostałym zakresie.
Rada Miejska w Michałowie podjęła Uchwałę Nr XXIX/274/13 w dniu 16 grudnia 2013 r. w
sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2014 r.
stwierdziło co następuje.
Na posiedzenie Kolegium w dniu 9 stycznia 2014 r. stawiły się: P. Małgorzata Golak,
Skarbnik Michałowa oraz P. Zofia Silwonik, pełnomocnik.
Badana uchwała podjęta została z naruszeniem prawa.
Związane jest to z zapisami zawartymi w:
w Załączniku nr 1, część K;
w Załączniku nr 2, część G;
w Załączniku nr 4, część G.
W załącznikach tych zawarto następujące oświadczenie: „Uprzedzony/a o odpowiedzialności
karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm.) oświadczam,
że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.”.
Zawarcie w oświadczeniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego
za podanie danych niezgodnych z prawdą nie znajduje uzasadnienia prawnego
i pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.). Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego,
odpowiedzialność karną ponosi ten, kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę. Warunkiem odpowiedzialności jest ponadto, aby
przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Przepisy
powyższe stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli
przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem
odpowiedzialności karnej (art. 233 § 2 i § 6 kk). Żadna z powyższych przesłanek nie zachodzi
w przedmiotowej sytuacji.
Ponadto wszczęcie postępowania nadzorczego związane było z wnioskiem z dnia
22 grudnia 2013 r. (wpłynął do tut. Izby w dniu 27 grudnia 2013 r.) P. Piotra Dąbrowskiego,
Radnego Michałowa, o zbadanie zgodności z prawem uchwał podatkowych podjętych w dniu
16 grudnia 2013 r. na nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej pod kątem sposobu ich
wprowadzenia. Zdaniem Radnego, nie dołączenie do zawiadomienia o zwołaniu sesji
nadzwyczajnej projektów uchwał narusza przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz paragraf 31 Statutu Gminy Michałowo. Ponadto wniosek
Radnego o przełożenie terminu sesji nie został poddany pod głosowanie.
Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 2 stycznia 2014 r. wszczęła postępowanie nadzorcze
dotyczące wskazanej Uchwały, przekazując stosowne pismo Radzie Miejskiej
w Michałowie oraz zwróciła się, na podstawie art. 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
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o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), o dostarczenie do
dnia 9 stycznia 2014 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13,
uwierzytelnionej kopii protokołu z przebiegu XXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia
2013 r. oraz informacji o trybie zawiadomienia Radnych o sesji.
W dniu 9 stycznia 2014 r. przedłożono uwierzytelnione kopie: wniosku z dnia 11.12.2013 r. o
zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie; Zawiadomienia z dnia
11.12.2013 r. o zwołaniu XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie oraz
Protokołu Nr XXIX/13 z posiedzenia Rady w dniu 16 grudnia 2013 roku.
Analiza powyższych dokumentów oraz wyjaśnienia przedstawicieli Gminy wskazują, iż nie
wystąpiło naruszenie prawa w zakresie trybu podjęcia badanej Uchwały.
Art. 20 ust. 3 w zw. z ust. 1 zd. drugie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) stanowi, iż na wniosek wójta lub co
najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję
na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, a do zawiadomienia o
zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Statut Gminy
Michałowo, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/217/08 z dnia 27 listopada
2008 r., stanowi natomiast (§ 31 ust. 4 Statutu), iż o terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych dołączając materiały określone w
porządku obrad nie później niż w siódmym dniu przed terminem obrad, jednakże dopuszcza
się dosłanie w szczególności projektów uchwał proponowanych w porządku obrad nie później
niż w czwartym dniu przed terminem obrad.
W przedmiotowej sprawie do Zawiadomienia z dnia 11.12.2013 r. o zwołaniu XXIX
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie nie dołączono projektów uchwał, które
miały być podjęte. Jednak we Wniosku z dnia 11.12.2013 r. o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji
Rady Miejskiej w Michałowie wyjaśniono, iż zwołanie nadzwyczajnej sesji ma związek z
wszczęciem przez Regionalną Izbę Obrachunkową postępowania nadzorczego dotyczącego
trzech uchwał podatkowych podjętych na XXVIII Sesji Rady w dniu 21 listopada 2013 r.
i podyktowane jest koniecznością dostosowania tych uchwał do rozstrzygnięcia nadzorczego
RIO, które zapadnie w dniu 16 grudnia 2013 r. We wniosku przedstawiono również główne
zarzuty sformułowane w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania nadzorczego, odnoszące
się do następujących Uchwał:
Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXVIII/261/13 z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXVIII/262/13 z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości,
Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXVIII/263/13 z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Należy zatem przyjąć, iż tematyka, która ma być przedmiotem obrad w dniu 16 grudnia 2013
r., była znana Radnym, a wcześniejsze opracowanie projektów uchwał nie było możliwe ze
względu na uzależnienie ich treści od rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 16 grudnia 2013 r. (przedstawiciele Gminy uczestniczyli w
posiedzeniu Kolegium RIO, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2013 r. od godz. 10, a Sesję
Rady zwołano na dzień 16 grudnia 2013 r., godz. 13.30). Ponadto zwołanie Sesji w trybie
nadzwyczajnym miało umożliwić wprowadzenie zmian prawnych z dniem 1 stycznia 2014 r.
Z Protokołu Nr XXIX/13 z obrad wynika, że kwestia nie dołączenia projektów uchwał była
dyskutowana przed głosowaniem w sprawie zatwierdzenia porządku obrad i była wyjaśniana
przez Burmistrza Michałowa. Ponadto nie został zgłoszony wniosek formalny o odroczenie
sesji i wyznaczenie nowego terminu (możliwość taką przewiduje § 31 ust. 6 Statutu).
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Porządek obrad został przyjęty większością 13 głosów, przy 1 głosie przeciw i 1
wstrzymującym.
Uchwała Rady Gminy Białowieża Nr XXVII/156/13 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 41/14 – postanowiono:
uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z:
1) zapisami zawartymi w § 2 Uchwały, zgodnie z którym: „Uchwała wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2014 r.”, co stanowi naruszenie art. 88 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2
kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.),
- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność Uchwały Rady Gminy Białowieża
Nr XXVII/156/13 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości.
Rada Gminy Białowieża podjęła Uchwałę Nr XXVII/156/13 w dniu 10 grudnia 2013r. w
sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 9 stycznia
2014 r. stwierdziło co następuje.
Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa.
Związane jest to z zapisami zawartymi w § 2 Uchwały, zgodnie z którym: „Uchwała wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”.
W ww. Uchwale brak jest zapisów wskazujących na podjęcie działań zmierzających do
realizacji obowiązku ogłoszenia Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego, co, zgodnie z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr
78, poz. 483 ze zm.) jest warunkiem wejścia w życie wspomnianej Uchwały. Również
informacje uzyskane w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku wskazują, iż do
dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwała nie została przekazana do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Stanowi to naruszenie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami, ogłoszenie aktu
normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe, zaś akty prawa miejscowego
stanowione przez organ gminy ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Wskazuje się także, że uchylenie uchwały przewidującej zwolnienia podatkowe nie może
wiązać się ze skróceniem ustawowego, 14-dniowego vacatio legis, czy też nadaniem uchwale
uchylającej wstecznej mocy obowiązującej. Jest to bowiem działanie na niekorzyść
podatnika.
Skrócenie ustawowego, 14-dniowego vacatio legis czy nadanie takiej uchwale wstecznej
mocy obowiązującej naruszałoby art. 4 oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r.
Nr 197, poz. 1172 ze zm.) oraz pozostawałoby w sprzeczności z podstawowymi zasadami
tworzenia prawa, wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., w
szczególności z zasadą ochrony zaufania do państwa i prawa oraz zasadą niedziałania prawa
wstecz. Na konieczność respektowania tych zasad w procesie prawotwórczym wielokrotnie
wskazywał Trybunał Konstytucyjny (np. wyroki z: 15 lipca 1996 r., K 5/96, 25 listopada 1997
r., K 26/97, 3 czerwca 2008 r., K 42/07, 20 stycznia 2009 r., P 40/07 oraz z: 17 grudnia 1997
r., K 22/96, 15 września 1998 r., K 10/98, 8 marca 2005 r., K 27/03). Podobny pogląd wyraził
NSA w wyroku z dn. 2 października 2002 r. (sygn. akt I SA/Wr 1799/02).
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W związku z powyższym podkreślić należy, iż uchylenie uchwały przewidującej zwolnienia
w podatku o charakterze rocznym w trakcie roku podatkowego musi zapewnić zachowanie
(do czasu ich wygaśnięcia) praw nabytych przed dniem wejścia w życie uchwały uchylającej.
Skutek ten można osiągnąć wprowadzając w uchwale uchylającej standardowy zapis, iż
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego, dodając jednocześnie dalszą część zdania: „z zachowaniem do
końca roku podatkowego uprawnień nabytych przed dniem wejścia w życie uchwały”.
Uchwała Rady Gminy Białowieża Nr XXVII/157/13 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 42/14 –
postanowiono:
uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z:
1) zapisami zawartymi w § 1 ust. 2, ust. 4 i ust. 6 Uchwały: „Minimalna stawka podatku (w
złotych)” – w zakresie słowa „minimalna”, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 ze zm.),
- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 1 ust. 2, ust. 4 i ust. 6 Uchwały
Nr XXVII/157/13 w zakresie słów: „Minimalna”;
2) nie określeniem w ww. Uchwale stawek podatku od środków transportowych dla
następujących kategorii pojazdów:
a) w § 1 ust. 2 dla przedmiotów opodatkowania o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej
niż 12 i mniej niż 13 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, o
liczbie osi dwie;
b) w § 1 ust. 4 dla przedmiotów opodatkowania o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów nie mniej niż 12 i mniej niż 18 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym
za równoważne, o liczbie osi dwie,
c) w § 1 ust. 6 dla przedmiotów opodatkowania o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów nie mniej niż 12 i mniej niż 18 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym
za równoważne, o liczbie osi jedna,
co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),
- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 1 ust. 2, ust. 4 i ust. 6 Uchwały
Nr XXVII/157/13 w zakresie zapisów: „0”;
3) nie określeniem w § 1 ust. 4 i ust. 6 Uchwały stawek podatku od środków transportowych
dla przedmiotów opodatkowania o liczbie osi większej niż trzy,
co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),
- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie istotne naruszenie prawa.
Rada Gminy Białowieża podjęła Uchwałę Nr XXVII/157/13 w dniu 10 grudnia 2013 r. w
sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 9 stycznia
2014 r. stwierdziło co następuje.
Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa.
Związane jest to z zapisami zawartymi w § 1 ust. 2, ust. 4 i ust. 6 Uchwały: „Minimalna
stawka podatku (w złotych)” – w zakresie słowa „minimalna”. Zgodnie z art. 10 ust. 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.), rada gminy zobowiązana jest do określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych, nie zaś stawek minimalnych. Z art. 10 ust. 1 pkt 2, pkt 4
i pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych wynika natomiast,
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iż stawki te nie mogą być niższe od kwot określonych odpowiednio w załącznikach nr 1, nr 2
i nr 3 do ustawy. W kontekście przytoczonych przepisów stwierdzić należy, że Rada
zobligowana jest do jednoznacznego określenia w uchwale stawek podatku od środków
transportowych, mieszczących się w granicach kwot minimalnych i maksymalnych
wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Ponadto w Uchwale nie określono stawek podatku od środków transportowych dla
następujących kategorii pojazdów:
1) w § 1 ust. 2 dla przedmiotów opodatkowania o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej
niż 12 i mniej niż 13 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, o
liczbie osi dwie;
2) w § 1 ust. 4:
- dla przedmiotów opodatkowania o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie
mniej niż 12 i mniej niż 18 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równoważne, o liczbie osi dwie,
- dla przedmiotów opodatkowania o liczbie osi większej niż trzy;
3) w § 1 ust. 6:
- dla przedmiotów opodatkowania o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie
mniej niż 12 i mniej niż 18 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równoważne, o liczbie osi jedna,
- dla przedmiotów opodatkowania o liczbie osi większej niż trzy.
Stanowi to naruszenie art. 10 ust. 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.), zgodnie z
którym Rada Gminy obowiązana jest określić wysokość stawek podatku od środków
transportowych dla wszystkich wymienionych w nim kategorii pojazdów.
W odniesieniu do przedmiotów opodatkowania wymienionych w:
- § 1 ust. 2, o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 i mniej niż 13 ton, z
zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, o liczbie osi dwie,
- w § 1 ust. 4, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 i mniej
niż 18 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, o liczbie osi dwie,
- w § 1 ust. 6 o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 i mniej niż
18 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, o liczbie osi jedna,
wprowadzono zapisy: stawka podatku (w złotych) „0”.
Należy podkreślić, że zapis „0”, jaki występuje w Załącznikach nr 1-3 do 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.) oznacza jedynie, że dla określonych kategorii przedmiotów opodatkowania nie
wprowadzono stawki minimalnej podatku od środków transportowych. Zapis ten nie
powinien być jednak powielany w uchwale rady gminy określającej stawki podatkowe.
Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych, rada gminy zobligowana jest do określenia (w sposób odpowiadający przedmiotom
opodatkowania wymienionym w art. 8 tej ustawy) stawek podatku od środków
transportowych. Wprowadzenie zapisu „0” nie jest tożsame z określeniem stawki podatku
(zob. też wyroki NSA z 27 listopada 1992 r., III SA 1210/92, POP 4/1994 oraz z 22 lipca
1993 r., SA/Kr 1050/93, POP 1/1996).
Jednocześnie informuje się, że w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, dla
których nie określono stawek podatku od środków transportowych, zastosowanie znajdzie art.
20a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z tym
przepisem, należy w tym przypadku zastosować stawki obowiązujące w roku poprzedzającym
rok podatkowy. Jeśli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od
stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy – stosuje się odpowiednie stawki
wynikające z załączników nr 1–3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
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Uchwała Rady Gminy Białowieża Nr XXVII/158/13 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie
opłaty miejscowej – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 43/14 – postanowiono:
uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z:
1) zapisami zawartymi w § 3 ust. 3 Uchwały, zgodnie z którym „obowiązek uiszczenia
opłaty miejscowej powstaje z góry za cały deklarowany czas pobytu”, co stanowi
naruszenie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),
- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 3 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/158/13;
2) brakiem w ww. Uchwale regulacji dotyczących terminu płatności opłaty miejscowej, co
stanowi naruszenie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),
- w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia prawa.
Rada Gminy Białowieża podjęła Uchwałę Nr XXVII/158/13 w dniu 10 grudnia 2013 r. w
sprawie opłaty miejscowej. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na
posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2014 r. stwierdziło co następuje.
Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa.
Związane jest to z zapisami zawartymi w § 3 ust. 3 Uchwały, zgodnie z którym „obowiązek
uiszczenia opłaty miejscowej powstaje z góry za cały deklarowany czas pobytu”, co stanowi
naruszenie art. 17 ust. 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.). Zgodnie bowiem z tym przepisem
opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających w miejscowości dłużej
niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych – za każdy dzień
pobytu. Obowiązek uiszczania opłaty miejscowej jest określony ustawowo
i Rada nie jest uprawniona do wprowadzania, w drodze uchwały, innych postanowień w tym
zakresie. W szczególności brak jest podstaw prawnych do wprowadzania postanowień, które
prowadzą do konieczności uiszczenia opłaty przed zaistnieniem zdarzenia, z którym ustawa
łączy taki obowiązek – a więc „z góry”, za deklarowany czas pobytu.
Ponadto zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych Rada jest zobowiązana m.in. do określenia terminu płatności opłaty
miejscowej. Brak takiej regulacji uniemożliwia prawidłową realizację świadczenia. W § 2
Uchwały wskazano jedynie, że opłata jest pobierana za każdy dzień pobytu, natomiast w § 5
określono termin przekazania pobranych opłat przez inkasentów.
Z powyższych regulacji nie wynika jednak, jaki jest termin płatności opłaty miejscowej dla
osób podlegających opłacie (np. że opłatę pobiera się w ostatnim dniu pobytu za cały okres
pobytu).
Uchwała Rady Gminy Milejczyce Nr XXI/170/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie
określenia wysokości podatku od środków transportowych – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr
44/14 – postanowiono:
uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisami
zawartymi w:
Załączniku Nr 2 do ww. Uchwały, w zakresie stawek dla przedmiotów opodatkowania, o
których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 40 ton, o liczbie osi trzy, z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych, dla których określono stawkę w wysokości 2454 zł, co stanowi
naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),
w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr
XXI/170/2013 w zakresie wyżej wskazanej stawki podatku od środków transportowych.
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Rada Gminy Milejczyce podjęła Uchwałę Nr XXI/170/2013 w dniu 4 grudnia 2013 r. w
sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 9 stycznia
2014 r. stwierdziło co następuje.
Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa.
Związane jest to z zapisami zawartymi w Załączniku Nr 2 do ww. Uchwały, w zakresie
stawek dla przedmiotów opodatkowania, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 40 ton,
o liczbie osi trzy, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, dla których określono stawkę
w wysokości 2454 zł.
Stanowi to naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 12b 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 bowiem z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w
sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (MP poz.
812), minimalna stawka podatku dla tej kategorii przedmiotów opodatkowania wynosi
2492,33 zł.
Jednocześnie informuje się, że w związku ze stwierdzeniem nieważności części
Załącznika Nr 2 do ww. Uchwały, w zakresie zakwestionowanej stawki podatku od środków
transportowych zastosowanie znajdzie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z tym przepisem, dla przedmiotów opodatkowania, o
których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 40 ton, o liczbie osi trzy, z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych należy zastosować stawkę obowiązującą w roku poprzedzającym
rok podatkowy. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/56/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych stawka ta wynosi 2.978 zł.

Uchwała Rady Gminy Przytuły Nr XXVII/134/13 z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 45/14 – postanowiono:
uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisami
zawartymi w:
1) § 1 ust. 1 pkt 1 ww. Uchwały, zgodnie z którym zwalnia się od podatku od nieruchomości
grunty i budynki lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej oraz wykonywaniu zadań
własnych i zleconych przez samorząd gminny,
2) § 1 ust. 2 ww. Uchwały, zgodnie z którym „zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie
obejmują (...) gruntów stanowiących własność Gminy pod drogami wewnętrznymi”,
- co stanowi naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.);
w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr
XXVII/134/13 w zakresie słów: „oraz wykonywaniu zadań własnych i zleconych przez
samorząd gminny”, jak również postanawia stwierdzić nieważność części § 1 ust. 2 Uchwały
w zakresie słów: „oraz gruntów stanowiących własność Gminy pod drogami wewnętrznymi”.
Rada Gminy Przytuły podjęła Uchwałę Nr XXVII/134/13 w dniu 5 grudnia 2013 roku w
sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2014 r. stwierdziło co następuje.
Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa.
Związane jest to z zapisami zawartymi w § 1 ust. 1 pkt 1 ww. Uchwały, zgodnie z którym
zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części służące ochronie
przeciwpożarowej oraz wykonywaniu zadań własnych i zleconych przez samorząd gminny.
Dodatkowo w ust. 2 tego paragrafu wprowadzono zapis, iż „zwolnienia, o których mowa w
ust. 1 nie obejmują (...) gruntów stanowiących własność Gminy pod drogami wewnętrznymi”.
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Powyższe zwolnienie wprowadzone zostało zatem w oparciu o kryteria o charakterze
przedmiotowo-podmiotowym. Stanowi to naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze
zm.). Zgodnie z tym przepisem, rada, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia
niż określone w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz w art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
i niektórych ustaw, ale jedynie o charakterze przedmiotowym.
Na niedopuszczalność wprowadzania przez gminy zwolnień przedmiotowo-podmiotowych
powszechnie wskazują rozstrzygnięcia organów nadzorczych oraz sądów. Jako przykład
można tu wskazać na liczne wyroki dotyczące podatku od nieruchomości m.in. WSA w
Gorzowie Wielkopolskim (I SA/Go 599/09, Lex: 554018; I SA/Go 574/09, Lex: 549787), jak
też np. wyrok NSA z dnia 22 marca 2012 r. (II FSK 1785/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W
tym ostatnim wyroku Sąd stwierdził, że „skoro przepis art. 7 ust. 3 u.p.o.l. zezwala radzie
gminy jedynie na wprowadzenie innych zwolnień przedmiotowych niż określone w art. 7 ust.
1, to tym samym zakazuje wprowadzania zwolnień o charakterze przedmiotowo –
podmiotowym. Reguła ta znajduje też oparcie w art. 168 i art. 217 Konstytucji RP dającym
jednostkom samorządu terytorialnego prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych,
określanie podmiotów i przedmiotów opodatkowania, a także zasad przyznawania ulg i
umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków jedynie w sytuacji, gdy
upoważniają do tego przepisy ustawowe.”
Uchwała Rady Gminy Przytuły Nr XXVII/131/13 z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie
stawek podatku od środków transportowych– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 46/14 –
postanowiono:
uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w związku z brakiem przepisów uchylających
Uchwałę Nr XIX/86/12 z dnia 29 listopada 2012 roku, co stanowi naruszenie art. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze
zm.), w szczególności wynikającej z tego artykułu zasady określoności i pewności prawa, jak
też prawidłowej legislacji oraz § 39 ust. 1 w zw. z § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr
100, poz. 908),
- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa.
Rada Gminy Przytuły podjęła Uchwałę Nr XXVII/131/13 w dniu 5 grudnia 2013 roku w
sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stwierdziło co następuje.
Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa.
W badanej uchwale brak jest przepisów uchylających wcześniej podjętą w tej samej sprawie
Uchwałę, Uchwałę Nr XIX/86/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie stawek podatku
od środków transportowych. W związku z powyższym podjęte są dwie uchwały o tożsamym
zakresie przedmiotowym w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Stanowi to
naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego zapisanej w art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz wywodzonych z niej podstawowych
zasad tworzenia prawa, w szczególności zasad określoności i pewności prawa, jak też zasad
prawidłowej legislacji. Zasady te zostały określone w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego, wypracowanym na tle badania zgodności ustaw z Konstytucją (np. K 50/07,
K 33/00).
Istnienie dwóch uchwał regulujących ten sam zakres przedmiotowy narusza również
§ 39 ust. 1 w zw. z § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908), zgodnie z którym w
przepisach końcowych aktu należy zamieścić przepisy uchylające, w których wyczerpująco
28

wymienia się uchylane przepisy. Niedopuszczalne jest natomiast domyślne uchylenie
poprzednio obowiązującego w danym zakresie aktu, poprzez podjęcie nowej regulacji.
Uchwała Rady Gminy Sokoły Nr XXIII/168/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 47/14 – postanowiono
wskazać na uchybienie formalne w zakresie;
- zróżnicowania stawek z naruszeniem zasad techniki legislacyjnej (brak zapisu w § 1 ust. 1,
„z zastrzeżeniem ust. 2”).
Uchwała Rady Gminy Śniadowo Nr XXIX.186.2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – UCHWAŁA KOLEGIUM Nr
48/14 – postanowiono:
uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w związku z brakiem przepisów uchylających
Uchwałę Nr XIX.132.2012 z dnia 11 grudnia 2012 r., co stanowi naruszenie art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w
szczególności wynikającej z tego artykułu zasady określoności i pewności prawa, jak też
prawidłowej legislacji oraz § 39 ust. 1 w zw. z § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr
100, poz. 908),
- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa.
Rada Gminy Śniadowo podjęła Uchwałę Nr XXIX.186.2013 w dniu 6 grudnia 2013 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stwierdziło co następuje.
Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa.
W badanej uchwale brak jest przepisów uchylających wcześniej podjętą w tej samej sprawie
Uchwałę, Uchwałę Nr XIX.132.2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości. W związku z powyższym podjęte są dwie
uchwały o tożsamym zakresie przedmiotowym w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości. Stanowi to naruszenie zasady demokratycznego państwa
prawnego zapisanej w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
oraz wywodzonych z niej podstawowych zasad tworzenia prawa, w szczególności zasad
określoności i pewności prawa, jak też zasad prawidłowej legislacji. Zasady te zostały
określone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, wypracowanym na tle badania
zgodności ustaw z Konstytucją (np. K 50/07, K 33/00).
Istnienie dwóch uchwał regulujących ten sam zakres przedmiotowy narusza również
§ 39 ust. 1 w zw. z § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908), zgodnie z którym w
przepisach końcowych aktu należy zamieścić przepisy uchylające, w których wyczerpująco
wymienia się uchylane przepisy. Niedopuszczalne jest natomiast domyślne uchylenie
poprzednio obowiązującego w danym zakresie aktu, poprzez podjęcie nowej regulacji.
Uchwała Rady Gminy Śniadowo Nr XXIX.188.2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – UCHWAŁA
KOLEGIUM Nr 49/14 – postanowiono:
uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w związku z brakiem przepisów uchylających
Uchwałę Nr XIX.134.2012 z dnia 11 grudnia 2012 r., co stanowi naruszenie art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w
szczególności wynikającej z tego artykułu zasady określoności i pewności prawa, jak też
prawidłowej legislacji oraz § 39 ust. 1 w zw. z § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr
100, poz. 908),
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- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa.
Rada Gminy Śniadowo podjęła Uchwałę Nr XXIX.188.2013 w dniu 6 grudnia 2013 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stwierdziło co następuje.
Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa.
W badanej uchwale brak jest przepisów uchylających wcześniej podjętą w tej samej sprawie
Uchwałę, Uchwałę Nr XIX.134.2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia
wysokości podatku od środków transportowych. W związku z powyższym podjęte są dwie
uchwały o tożsamym zakresie przedmiotowym w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych. Stanowi to naruszenie zasady demokratycznego
państwa prawnego zapisanej w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. oraz wywodzonych z niej podstawowych zasad tworzenia prawa, w szczególności
zasad określoności i pewności prawa, jak też zasad prawidłowej legislacji. Zasady te zostały
określone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, wypracowanym na tle badania
zgodności ustaw z Konstytucją (np. K 50/07, K 33/00).
Istnienie dwóch uchwał regulujących ten sam zakres przedmiotowy narusza również
§ 39 ust. 1 w zw. z § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908), zgodnie z którym w
przepisach końcowych aktu należy zamieścić przepisy uchylające, w których wyczerpująco
wymienia się uchylane przepisy. Niedopuszczalne jest natomiast domyślne uchylenie
poprzednio obowiązującego w danym zakresie aktu, poprzez podjęcie nowej regulacji.
Uchwała Rady Gminy Narew Nr XXXVI/262/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de
minimis– UCHWAŁA KOLEGIUM Nr 254/14 – postanowiono:
uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z:
zapisami zawartymi w § 3 ww. Uchwały, zgodnie z którym „Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z
mocą od 1 stycznia 2014 r.”, co prowadzi do naruszenia art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) oraz pozostaje w sprzeczności z podstawowymi zasadami
tworzenia prawa, wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr
78, poz. 483 ze zm.), w szczególności z zasadą ochrony zaufania do państwa i prawa oraz
zasadą niedziałania prawa wstecz,
- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 3 Uchwały
Nr XXXVI/262/13 w zakresie słów: „z mocą od 1 stycznia 2014 r.”.
Rada Gminy Narew podjęła Uchwałę Nr XXXVI/262/13 w dniu 20 grudnia 2013 r. w
sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
stanowiących pomoc de minimis. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Białymstoku na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2014 r. stwierdziło co następuje.
Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa.
Związane jest to z zapisami zawartymi w § 3 ww. Uchwały, zgodnie z którym „Uchwała
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z mocą od 1 stycznia 2014 r.”.
Uchylenie uchwały przewidującej zwolnienia podatkowe jest działaniem na niekorzyść
podatnika. Nadanie takiej uchwale wstecznej mocy obowiązującej narusza art. 5 ustawy z
dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) oraz pozostaje w sprzeczności z
podstawowymi zasadami tworzenia prawa, wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP z dnia 2
kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w szczególności z zasadą ochrony zaufania
do państwa i prawa oraz zasadą niedziałania prawa wstecz. Na konieczność respektowania
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tych zasad w procesie prawotwórczym wielokrotnie wskazywał Trybunał Konstytucyjny (np.
wyroki z: 15 lipca 1996 r., K 5/96, 25 listopada 1997 r., K 26/97, 3 czerwca 2008 r., K 42/07,
20 stycznia 2009 r., P 40/07 oraz z: 17 grudnia 1997 r., K 22/96, 15 września 1998 r., K
10/98, 8 marca 2005 r., K 27/03). Podobny pogląd wyraził NSA w wyroku z dn. 2
października 2002 r. (sygn. akt I SA/Wr 1799/02).
II Rozpatrzenie odwołania Wójta Gminy Płaska od Uchwały Nr RIO.V-00311-12/13
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 4 grudnia
2013 roku
Kolegium Izby postanowiło uznać za zasadne odwołanie Wójta Gminy Płaska w
przedmiotowej sprawie w punkcie 1 i 2 i dokonać zmiany w treści uchwały Składu
Orzekającego Nr RIO.V-00311-12/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 4 grudnia 2013 roku, zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w
uzasadnieniu.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w dniu 4 grudnia 2013 r.
podjął uchwałę nr RIO.V-00311-12/13 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2014-2028.
W dniu 20 grudnia 2013 r. do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku wpłynęło odwołanie Wójta Gminy Płaska od przedmiotowej uchwały. Wójt
wnosił w nim m.in. o uchylenie opinii negatywnej i wydanie opinii pozytywnej lub
o uchylenie opinii negatywnej i zaopiniowanie przedmiotowej uchwały bez negatywnych
uwag, oraz usunięcie z uchwały zapisów przedstawionych w pkt 2 odwołania.
Dnia 31 grudnia 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa pismem z dnia 31 grudnia
2013 r. sygn. RIO.II-0004-161/13 poinformowała Wójta Gminy Płaska, o tym iż dnia 9
stycznia 2014 r. odbędzie się posiedzenie Kolegium RIO, którego przedmiotem będzie
rozpatrzenie wniesionego przez Wójta odwołania.
Na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2014 r. po dokładnej analizie przedmiotowej
uchwały Składu Orzekającego, wniesionego odwołania, projektu WPF oraz sprawozdań,
Kolegium Regionalnej Izby zważyło, co następuje.
Na uwzględnienie zasługuje pkt 1 i 2 odwołania, i w związku z tym, w przedmiotowej
uchwale Składu Orzekającego, Kolegium dokonuje zmiany zapisów w ten sposób, że:
- w sentencji uchwały składu orzekającego po zapisie: „Opiniuje negatywnie projekt uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2014-2028” dodaje się
zapis o treści: „w związku z naruszeniem art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych
w zakresie realistyczności danych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy”;
- w zdaniu „Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej spełnia
wymagania określone przepisami art. 226, art. 227, art. 228 i art. 229 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” dodaje się zapis o treści: „wnosząc zastrzeżenia
w zakresie realistyczności wykazanych danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej we
wszystkich latach spłaty zadłużenia, wynikającej z przepisów art. 226 ust.1 ustawy
o finansach publicznych”;
- w zdaniu „Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i projekcie budżetu na
2014 rok znajdują uzasadnienie i są zgodne w zakresie ogólnych kwot dochodów, wydatków,
wyniku budżetu, przychodów i rozchodów” skreśla się słowa „znajdują uzasadnienie i”.
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Po dokonaniu analizy posiadanych dokumentów, w tym sprawozdań budżetowych
sporządzonych na dzień 30 września 2013 roku Kolegium w uchwale składu orzekającego
zapis o treści: „Skład orzekający zauważa, że między innymi
istnieje
duże
prawdopodobieństwo nie zrealizowania nadwyżki operacyjnej (nadwyżki dochodów
bieżących nad wydatkami bieżącymi) w 2016 roku, gdzie zaplanowana została w wysokości
1.201.000 zł (przy planowanej nadwyżce na 2014 rok 101.450 zł). Brak realizacji w pełnej
wysokości nadwyżki operacyjnej może spowodować zachwianie relacji ustawowej z art. 243
ustawy o finansach publicznych, ponieważ dopuszczalny wskaźnik dla tego roku wynosi
5,76 %, natomiast planowany jest na granicy dopuszczalnego i wynosi 5,74 %„ zastępuje się
zapisem o treści: „Brak uzasadnienia realności planowanych nadwyżek dochodów bieżących
nad wydatkami bieżącymi w budżetach uchwalanych w całym okresie spłaty zadłużenia”.
Ponadto Kolegium RIO stwierdza, że planowana nadwyżka dochodów bieżących nad
wydatkami bieżącymi w budżecie gminy na 2013 rok wynosi 589.525 zł. Analiza wykonania
budżetu za trzy kwartały wskazuje, że wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące
o kwotę 116.350 zł. Planowane dochody majątkowe w wysokości 7.441.658 zł, po upływie
trzech kwartałów wykonano w wielkości ujemnej 23.728 zł, w tym planowane dochody ze
sprzedaży majątku (wykazane w dziale 700, rozdziale 70095, § 0770) w wysokości 452.000
zł, wykonano 1.622 zł. W budżecie pozostaje do spłaty kredyt krótkoterminowy w kwocie
1.901.672 zł. Kształtowanie się realizacji budżetu 2013 roku wskazuje na konieczność
dokonania głębokiej analizy danych przyjętych do planu budżetu na lata przyszłe ze
szczegółowym uzasadnieniem ich realistyczności, co wynika z przepisów ar. 226 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.”.
Kolegium także wskazuje, że w punkcie 2 odwołania, przytoczone przez Wójta Gminy
dane w zakresie kształtowania się realizacji budżetu w ogólnych kwotach za 2012 rok nie
mają zastosowania, w myśl obowiązujących przepisów, w odniesieniu do możliwości spłaty
zadłużenia gminy. Znaczenie ma jedynie kształtowanie się nadwyżki dochodów bieżących
nad wydatkami bieżącymi, co wynika z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Analizę danych w powyższym zakresie, Skład Orzekający opisał w Uchwale Nr
RIO.V-00321-10/13 z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Płaska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok, w punkcie 3
opinii zwracając uwagę na konieczność pozyskania realnej nadwyżki dochodów bieżących
nad wydatkami bieżącymi, w celu utrzymania bieżącej płynności budżetu gminy.
Dodatkowo Kolegium stwierdziło, że wykaz mienia komunalnego na dzień 31 grudnia
roku poprzedniego, w myśl obowiązujących przepisów, nie stanowi o realności pozyskania
dochodów ze sprzedaży majątku wykazywanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy.
III.
1. Członek Kolegium – Katarzyna Gawrońskaomówiła niżej wymienione uchwały i
Zarządzenia organów j.s.t. (projekty rozstrzygnięć przedstawione Kolegium przez
Członka Kolegium znajdują się w aktach poszczególnych j.s.t.):
Nazwa JST

Rodzaj dokumentu

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA

Uchwała Nr XXXI/197/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie
Białostockiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie

protokół

428/14
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(2011013)

Łomża
(2062000)

Łomża
(2062000)

Łomża
(2062000)

CZARNA
BIAŁOSTOCKA
(2002023)
CZYŻEW
(2013033)
JEDWABNE
(2007013)
JEDWABNE
(2007013)
BIAŁOWIEŻA
(2005022)
KLUKOWO
(2013042)
KLUKOWO
(2013042)
MILEJCZYCE
(2010062)
MILEJCZYCE
(2010062)
NAREW
(2005082)
PŁASKA
(2001062)
PRZYTUŁY
(2007062)
PRZYTUŁY
(2007062)

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych
Uchwała Nr 393/XLVI/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18
grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 367/XLIV/13
Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 października 2013 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2014 rok
Uchwała Nr 394/XLVI/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18
grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 368/XLIV/13
Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 października 2013 roku w
sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności
oraz zwolnień na 2014 rok
Uchwała Nr 395/XLVI/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18
grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 369/XLIV/13
Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 października 2013 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2014 rok
Uchwała Nr XXXI/198/13 Rady Miejskiej w Czarnej
Białostockiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie utraty
mocy obowiązującej uchwał określających zwolnienia od
podatku od nieruchomości, od podatku od środków
transportowych oraz od podatku leśnego
Uchwała Nr XXXIII/235/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z
dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr XXX/168/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z
dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
Uchwała Nr XXX/169/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z
dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości
Uchwała Nr XXVII/155/13 Rady Gminy Białowieża z dnia
10 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXII/132/13 Rady Gminy Klukowo z dnia 19
grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXII/133/13 Rady Gminy Klukowo z dnia 19
grudnia 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr XXI/173/2013 Rady Gminy Milejczyce z dnia
4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXI/174/2013 Rady Gminy Milejczyce z dnia
4 grudnia 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014
Uchwała Nr XXXVI/261/13 Rady Gminy Narew z dnia 20
grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr XXV/162/13 Rady Gminy Płaska z dnia 3
grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości
Uchwała Nr XXVII/132/13 Rady Gminy Przytuły z dnia 5
grudnia 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do
ustalenia podatku rolnego w 2014 roku na obszarze gminy
Przytuły
Uchwała Nr XXVII/133/13 Rady Gminy Przytuły z dnia 5
grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2014 rok
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Uchwała Nr XXIII/166/2013 Rady Gminy Sokoły z dnia 3
grudnia 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
SOKOŁY
żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał
(2013082)
poprzedzający rok podatkowy 2014 przyjętej do wymiaru
podatku rolnego na 2014 r.
Uchwała Nr XXIII/167/2013 Rady Gminy Sokoły z dnia 3
SOKOŁY
grudnia 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od
(2013082)
nieruchomości
Uchwała Nr XXIII/156/13 Rady Gminy Szumowo z dnia 18
SZUMOWO
grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia
(2014042)
stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXIX.187.2013 Rady Gminy Śniadowo z dnia
ŚNIADOWO
6 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od
(2007072)
nieruchomości
Uchwała Nr XXIX.189.2013 Rady Gminy Śniadowo z dnia
ŚNIADOWO
6 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od
(2007072)
środków transportowych
Uchwała Nr XXXIII/143/13 Rady Gminy Trzcianne z dnia
TRZCIANNE
20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
(2008072)
zwolnień w podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXXI/156/2013 Rady Gminy Wizna z dnia 3
WIZNA
grudnia 2013 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
(2007082)
do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
Uchwała Nr XXXI/195/13 Rady Miejskiej w Czarnej
CZARNA
Białostockiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
BIAŁOSTOCKA
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna
(2002023)
Białostocka na lata 2013 - 2020
CZARNA
Uchwała Nr XXXI/196/13 Rady Miejskiej w Czarnej
BIAŁOSTOCKA Białostockiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
(2002023)
budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2013 rok
Uchwała Nr XXXI/197/13 Rady Miejskiej w Czarnej
CZARNA
Białostockiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
BIAŁOSTOCKA udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu
(2002023)
na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapi
Zajęciowej w Czarnej Białostockiej w 2014 roku
CZARNA
Zarządzenie Nr 257/13 Burmistrza Czarnej Białostockiej z
BIAŁOSTOCKA dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
(2002023)
Gminy Czarna Białostocka na 2013 rok
Zarządzenie Nr 274/13 Wójta Gminy Gródek z dnia 19
GRÓDEK
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2002042)
Gródek na 2013 r.
Zarządzenie nr 48/2013 Wójta Gminy Orla z 12 grudnia
ORLA (2003062)
2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XXIII/165/13 Rady Gminy Orla z 24 grudnia
ORLA (2003062)
2013 roku w sprawie zmian w budżecie
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2. Członek Kolegium –Agnieszki Gerasimiuk omówiła niżej wymienione uchwały i
Zarządzenia organów j.s.t. (projekty rozstrzygnięć przedstawione Kolegium przez
Członka Kolegium znajdują się w aktach poszczególnych j.s.t.):
Nazwa JST

Rodzaj dokumentu

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

SUCHOWOLA
(2011093)

Uchwała Nr XXXIV/201/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

protokół

15/14

34

nieruchomości położonych na terenie Gminy Suchowola
Uchwała nr XXIV/218/13 Rady Gminy Zawady z 19
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w WPF
Uchwała nr XXI/150/13 Rady Powiatu Zambrowskiego z
zambrowski
dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
(2014000)
Powiatu Zambrowskiego na 2013 rok
Uchwała nr 138/13 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z
zambrowski
dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2014000)
Powiatu Zambrowskiego na 2013 rok
Uchwała Nr XLII/226/13 Rady Miasta Siemiatycze z dnia
SIEMIATYCZE
4 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na
(2010011)
2013 r.
CIECHANOWIEC Zarządzenie Nr 275/13 Burmistrza Ciechanowca z 10
(2013023)
grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Zarządzenia Burmistrza Ciechanowca Nr 285/13 z dnia
CIECHANOWIEC
13 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu
(2013023)
długoterminowego
Zarządzenie Nr 449/13 Burmistrza Łap z dnia 29
ŁAPY (2002063) listopada 2013 rok w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok
Zarządzenie Nr 452/13 Burmistrza Łap z dnia 4 grudnia
ŁAPY (2002063) 2013 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013
rok
Zarządzenie Nr 453/13 Burmistrza Łap z dnia 17 grudnia
ŁAPY (2002063)
2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Zarządzenie Nr 454/13 Burmistrza Łap z dnia 19 grudnia
ŁAPY (2002063)
2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Zarządzenie Nr 79.2013 Burmistrza Stawisk z dnia 5
STAWISKI
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2006053)
2013 r.
Zarządzenie Nr 87/2013 Burmistrza Suchowoli z dnia 29
SUCHOWOLA
listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2011093)
Suchowola na 2013 r.
Uchwała Nr XXXIV/197/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli
SUCHOWOLA
z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
(2011093)
Gminy Suchowola na 2013 r.
Uchwała Nr XXXIV/202/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli
SUCHOWOLA
z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości
(2011093)
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Uchwała Nr XLIII/323/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie z
WASILKÓW
dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy
(2002133)
rzeczowej dla Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr 31.155.2013 Rady Gminy Czyże z dnia 20
CZYŻE (2005042) grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok
Zarządzenie Nr 173/13 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia
DZIADKOWICE 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2010032)
na 2013 r. - przeniesienie wydatków budżetowych między
paragrafami i rozdziałami
Zarządzenie Nr 175/13 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia
DZIADKOWICE 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2010032)
na 2013 r. - przeniesienie wydatków budżetowych między
paragrafami i rozdziałami
Zarządzenie Nr 206/13 Wójta Gminy Jasionówka z dnia 3
JASIONÓWKA
grudnia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
(2008022)
2013
Uchwała Nr XXVIII/175/13 Rady Gminy Jaświły z dnia 18
JAŚWIŁY
grudnia 2013 r. o wyborze metody ustalenia opłaty za
(2008032)
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
ZAWADY
(2002152)
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JAŚWIŁY
(2008032)
JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY
(2002052)
JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY
(2002052)
JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY
(2002052)
KRYPNO
(2008052)
MILEJCZYCE
(2010062)
MILEJCZYCE
(2010062)
MILEJCZYCE
(2010062)
MILEJCZYCE
(2010062)
POŚWIĘTNE
(2002082)
POŚWIĘTNE
(2002082)
POŚWIĘTNE
(2002082)
POŚWIĘTNE
(2002082)
POŚWIĘTNE
(2002082)
POŚWIĘTNE
(2002082)
SIEMIATYCZE
(2010092)
SIEMIATYCZE
(2010092)
SOKOŁY
(2013082)
SOKOŁY
(2013082)

wysokości tej opłaty
Uchwała Nr XXVIII/176/13 Rady Gminy Jaświły z dnia 18
grudnia 2013 r. o terminie częstotliwości i trybie
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Uchwała Nr XXXII/358/2013 Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie w 2013 r.
Zarządzenie Nr ORG.0050.329.2013 Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 23 grudnia 2013 roku w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr ORG.0050.324.2013 Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 29 listopada 2013 roku w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 319/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 19
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
Uchwała Nr XXI/171/2013 Rady Gminy Milejczyce z dnia
4 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2013
Uchwała Nr XXI/172/2013 Rady Gminy Milejczyce z dnia
4 grudnia 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 156/2013 Wójta Gminy Milejczyce z dnia
10 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok
Zarządzenie Nr 159/2013 Wójta Gminy Milejczyce z dnia
18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok
Zarządzenie nr RGO.0050.41.2013 Wójta Gminy
Poświętne z 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie
Uchwała Rady Gminy Poświętne nr XXV/167/13 z dnia
19 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Białostockiemu
Uchwała Rady Gminy Poświętne nr XXV/168/13 z dnia
19 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Białostockiemu
Uchwala Nr XXV/169/13 Rady Gminy Poświętne z 19
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w WPF
Uchwala Nr XXV/170/13 Rady Gminy Poświętne z 19
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XXV/173/13 Rady Gminy Poświętne z dnia
19 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty
Uchwała nr XXI/224/2013 Rady Gminy Siemiatycze z
dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na
lata 2013-2021
Uchwała nr XXI/228/2013 Rady Gminy Siemiatycze z
dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Drohiczyn na realizację zadania
inwestycyjnego w 2013 roku
Uchwała nr XXIII/169/2013 Rady Gminy Sokoły z dnia 3
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
Uchwała nr XXIII/170/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Sokoły na lata 2013-2022
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SOKOŁY
(2013082)

SZUDZIAŁOWO
(2011102)
ZAMBRÓW
(2014052)
ZAWADY
(2002152)
ZAWADY
(2002152)
ZAWADY
(2002152)
zambrowski
(2014000)
zambrowski
(2014000)

SUCHOWOLA
(2011093)

SUCHOWOLA
(2011093)

Uchwała nr XXIII/172/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w
sprawie zmiany uchwały nr XVIII/134/2013 Rady Gminy
Sokoły w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Wysokomazowieckiemu na utwardzenie
poboczy ul. Kościelnej w Sokołach w obrębie cmentarza
w ciągu drogi powiatowej Nr 2053B Sokoły Bruszewo
Zarządzenie Nr 202.2013 Wójta Gminy Szudziałowo z
dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy
na 2013 rok
Uchwała Nr 202/XXVIII/13 Rady Gminy Zambrów z 30
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w WPF
Uchwala Nr XXIV/219/13 Rady Gminy Zawady z 19
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
Zarządzenie nr 90.2013 Wójta Zawad z 19 grudnia 2013
r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające
finansowanie
Zarządzenie nr 87.2013 Wójta Zawad z 26 listopada 2-13
r. w sprawie zmian w budżecie
Uchwała nr XXI/148/13 Rady Powiatu Zambrowskiego z
dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Zambrowskiego na 2014 rok
Uchwała nr XXI/149/13 Rady Powiatu Zambrowskiego z
dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Powiatu
Zambrowskiego na lata 2014-2018
Uchwała Nr XXXV/208/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Suchowola
Uchwała Nr XXXV/209/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
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3. Członek Kolegium –Anna Ostrowska omówiła niżej wymienione uchwały i
Zarządzenia organów j.s.t. (projekty rozstrzygnięć przedstawione Kolegium przez
Członka Kolegium znajdują się w aktach poszczególnych j.s.t.):
Nazwa JST

Rodzaj dokumentu

białostocki
(2002000)

Uchwała Nr 579/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z
16 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Uchwała
Nr
XXXVII/293/2013
Rady
Powiatu
Białostockiego z 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany
WPF Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr 585/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z
19 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia do
podpisania umowy z bankiem
Uchwała nr 586/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z
31 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania informacji o
ostatecznych
kwotach
dochodów
i
wydatków
budżetowych przyjętych w uchwale budżetowej na 2014
r.kierownikom jednostek organizacyjnych
Uchwała ZarząduPowiatu Białostockiego Nr 587/2013 z
31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie

białostocki
(2002000)
białostocki
(2002000)
białostocki
(2002000)
białostocki
(2002000)

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK
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protokół
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sokólski
(2011000)
sokólski
(2011000)
sokólski
(2011000)
sokólski
(2011000)
sokólski
(2011000)
BIELSK
PODLASKI
(2003011)
BIELSK
PODLASKI
(2003011)
BIELSK
PODLASKI
(2003011)
BRAŃSK
(2003021)
BRAŃSK
(2003021)
DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA
(2011013)
DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA
(2011013)
DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA
(2011013)
DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA
(2011013)
DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA
(2011013)
DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA
(2011013)
DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA
(2011013)
KNYSZYN
(2008043)

Uchwała Nr 281/2013 Zarządu Powiatu Sokólskiego z
dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2013
Uchwała Nr 284/2013 Zarządu Powiatu Sokólskiego z
dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2013
Uchwała Nr XXX/206/2013 Rady Powiatu Sokólskiego z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2013
Uchwała Nr XXX/207/2013 Rady Powiatu Sokólskiego z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków
budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
Uchwała Nr 285/2013 Zarządu Powiatu Sokólskiego z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2013
Uchwała Nr XL/253/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z
dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w
budżecie miasta na 2013 r.
Uchwała Nr XL/254/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z
dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2013-2021 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023
Zarządzenie Nr 449/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w
budżecie miasta na 2013 r.
Uchwała Nr XXV/174/13 Rady Miasta Brańsk z dnia 27
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta
Brańsk na 2013 r
Zarządzenie Nr 224/13 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia
31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
miasta Brańsk na 2013 rok
Uchwała Nr XXXI/193/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie
Białostockiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Dąbrowa Białostocka na lata 2014-2024
Uchwała Nr XXXI/194/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie
Białostockiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok
2014
Uchwała Nr XXXI/195/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie
Białostockiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa
Białostocka na lata 2013-2024
Uchwała Nr XXXI/196/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie
Białostockiej z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXXI/198/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie
Białostockiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu
Uchwała Nr XXXII/204/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie
Białostockiej z dnia 29 grudnia 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 55/13 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z
dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXVII/219/13 Rady Miejskiej w Knyszynie z
dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w
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budżecie gminy na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 239/13 Burmistrza Knyszyna z dnia 31
KNYSZYN
grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie
(2008043)
gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr XXXVII/199/13 Rady Gminy Dobrzyniewo
DOBRZYNIEWO
Duże z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
DUŻE (2002032)
budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 147/13 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
DOBRZYNIEWO
z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
DUŻE (2002032)
Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 207/13 Wójta Gminy Szumowo z dnia 30
SZUMOWO
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2014042)
2013 rok
Zarządzenie Nr 208/13 Wójta Gminy Szumowo z dnia 30
SZUMOWO
grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
(2014042)
Prognozy Finansowej Gminy Szumowo z na lata 20132026
WYSOKIE
Uchwała Nr 271/XXXI/13 Rady Gminy Wysokie
MAZOWIECKIE Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian
(2013102)
w budżecie Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XI/29/2013 Zgromadzenia Związku Gmin
Związek Gmin
Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku
Regionu Puszczy Podlaskim z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie
Białowieskiej
uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Regionu
(200301Z)
Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na
2014 rok
Uchwała Nr XI/30/2013 Zgromadzenia Związku Gmin
Związek Gmin
Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku
Regionu Puszczy Podlaskim z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie
Białowieskiej
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku
(200301Z)
Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w
Bielsku Podlaskim na lata 2014-2017
Uchwała Nr XXIII/153/13 Rady Gminy Szumowo z dnia
SZUMOWO
18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
(2014042)
Szumowo na 2014 rok
Uchwała Nr XXIII/154/13 Rady Gminy Szumowo z dnia
SZUMOWO
18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
(2014042)
Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 20142017
WYSOKIE
Uchwała Nr 277/XXXI/13 Rady Gminy Wysokie
MAZOWIECKIE Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie
(2013102)
budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na 2014 rok
Uchwała Nr 272/XXXI/13 Rady Gminy Wysokie
WYSOKIE
Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie
MAZOWIECKIE
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
(2013102)
Wysokie Mazowieckie na lata 2014-2017
BIELSK
Uchwała Nr XL/256/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z
PODLASKI
dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu
(2003011)
miasta Bielsk Podlaski na rok 2014
Uchwała Nr XL/255/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z
BIELSK
dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
PODLASKI
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski
(2003011)
na lata 2014-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2014-2023
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4. Członek Kolegium –Aleksander Piszczatowskiomówił niżej wymienione uchwały i
Zarządzenia organów j.s.t. (projekty rozstrzygnięć przedstawione Kolegium przez
Członka Kolegium znajdują się w aktach poszczególnych j.s.t.):
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Nazwa JST
DROHICZYN
(2010023)
BIELSK
PODLASKI
(2003032)
siemiatycki
(2010000)

siemiatycki
(2010000)
siemiatycki
(2010000)
siemiatycki
(2010000)
siemiatycki
(2010000)
siemiatycki
(2010000)
wysokomazowiec
ki (2013000)
wysokomazowiec
ki (2013000)
wysokomazowiec
ki (2013000)
wysokomazowiec
ki (2013000)
WYSOKIE
MAZOWIECKIE
(2013011)
WYSOKIE
MAZOWIECKIE
(2013011)
WYSOKIE
MAZOWIECKIE
(2013011)
DROHICZYN
(2010023)
DROHICZYN
(2010023)

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr XXXII/224/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z
dnia 16 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn na
lata 2013 - 2027
Uchwała Nr XXXV/209/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2013-2022
Uchwała Nr XXI/199/13 Rady Powiatu Siemiatyckiego z
dnia 17 grudnia 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 Nr XXI/200/13 Rady Powiatu Siemiatyckiego z
dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej
Prognozie
Finansowej
Powiatu
Siemiatyckiego
Uchwała Nr XXI/201/13 Rady Powiatu Siemiatyckiego z
dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Powiatu
Siemiatyckiego
Uchwała Nr XXI/202/13 Rady Powiatu Siemiatyckiego z
dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu
Powiatu Siemiatyckiego na 2014 rok
Uchwała Nr 81/540/14 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z
dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pożyczki
Samodzielnemu
Publicznemu
Zakładowi
Opieki
Zdrowotnej w Siemiatyczach
Uchwała Nr 80/527/13 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z
dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu siemiatyckiego na 2013 rok
Uchwała
Nr
102/334/2013
Zarządu
Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia 16 grudnia 2013 roku w
sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
Uchwała
Nr
103/340/2013
Zarządu
Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w
sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
Uchwała
Nr
103/342/2013
Zarządu
Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w
sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej
Uchwała
Nr
XXIX/212/2013
Rady
Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w
sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
Uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr
XXXVII/176/13 z 23 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwalenia WPF na lata 2014-2017
Uchwała Nr XXXVII/183/13 Rady Miasta Wysokie
Mazowieckie z 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie
Zarządzenie nr 289/13 Burmistrza Miasta Wysokie
Mazowieckie z 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
WPF
Uchwała Nr XXXII/225/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z
dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2013
Uchwała Nr XXXII/225/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z
dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy
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DROHICZYN
(2010023)
DROHICZYN
(2010023)
DROHICZYN
(2010023)
SURAŻ
(2002103)
SURAŻ
(2002103)
SZEPIETOWO
(2013093)
SZEPIETOWO
(2013093)
TYKOCIN
(2002123)
TYKOCIN
(2002123)
BIAŁOWIEŻA
(2005022)
BIAŁOWIEŻA
(2005022)
BIAŁOWIEŻA
(2005022)
BIAŁOWIEŻA
(2005022)
BIELSK
PODLASKI
(2003032)
BIELSK
PODLASKI
(2003032)
BIELSK
PODLASKI
(2003032)
DUBICZE
CERKIEWNE
(2005052)
DUBICZE
CERKIEWNE

finansowej Gminie Siemiatycze
Zarządzenie Nr 202/2013 Burmistrza Drohiczyna z dnia
16 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie planowany deficyt
budżetu na 2013 r.
Uchwała Nr XXXIII/227/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn na
lata 2013 - 2027
Uchwała Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 r.
Uchwała Nr XXXV/163/13 Rady Miejskiej w Surażu z
dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 r.
Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Suraża z dnia 20
grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 r.
Uchwała Nr XXVI/176/13 Rady Miejskiej w Szepietowie z
dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki
krótkoterminowej dla Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i
Oczyszczania w Szepietowie
Uchwała Nr XXVI/179/13 Rady Miejskiej w Szepietowie z
dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia
nadwyżki środków obrotowych
Zarządzenie Nr 70/2013 Burmistrza Tykocina z dnia 10
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok
Uchwała Nr XXXIII/236/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Gminy Tykocin na rok 2013
Zarządzenie Nr 118.2013 Wójta Gminy Białowieża z dnia
16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
na 2013 r.
Zarządzenie Nr 119.2013 Wójta Gminy Białowieża z dnia
20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
na 2013 r.
Uchwała Nr XXVIII/163/13 Rady Gminy Białowieża z dnia
30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Białowieża na lata 2013 2036
Uchwała Nr XXVIII/164/13 Rady Gminy Białowieża z dnia
30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
na 2013 r.
Uchwała Nr XXXV/210/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXXV/211/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia
wydatków
niewygasających
z
upływem
roku
budżetowego 2013
Zarządzenie Nr 66/2013 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z
dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 28.167.2013 Rady Gminy Dubicze
Cerkiewne z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze
Cerkiewne na lata 2013 - 2030
Uchwała Nr 28.168.2013 Rady Gminy Dubicze
Cerkiewne z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w

protokół

172/14

protokół

173/14

protokół

174/14

protokół

175/14

protokół

176/14

protokół

177/14

protokół

178/14

protokół

179/14

protokół

180/14

protokół

181/14

protokół

182/14

protokół

183/14

protokół

184/14

protokół

185/14

protokół

186/14

protokół

187/14

protokół

188/14

protokół

189/14

41

(2005052)

budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 29.169.2013 Rady Gminy Dubicze
DUBICZE
Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie
CERKIEWNE
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze
(2005052)
Cerkiewne na lata 2013 - 2030
DUBICZE
Uchwała Nr 29.170.2013 Rady Gminy Dubicze
CERKIEWNE
Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
(2005052)
budżecie gminy na 2013 rok
GRODZISK
Zarządzenie nr 128/13 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 12
(2010042)
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.
GRODZISK
Uchwała nr XXIV/125/13 Rady Gminy Grodzisk z dnia 20
(2010042)
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.
Uchwała Nr XXIV/126/13 Rady Gminy Grodzisk z dnia 20
grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
GRODZISK
Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2014-2017
(2010042)
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata
2014-2022
Uchwała nr XXIV/127/13 Rady Gminy Grodzisk z dnia 20
GRODZISK
grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy
(2010042)
Grodzisk na 2014 rok
Uchwała Nr XXX/156/13 Rady Gminy Hajnówka z dnia
HAJNÓWKA
30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2005062)
na 2013 rok
Uchwała Nr XXIV/149/13 Rady Gminy Janów z dnia 30
JANÓW
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2011022)
2013 rok
Uchwała Nr XXII/134/13 Rady Gminy Klukowo z dnia 19
KLUKOWO
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2013042)
2013 rok
Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Klukowo z dnia 31
KLUKOWO
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2013042)
2013 rok
Zarządzenie Nr 202/13 Wójta Gminy Mały Płock z dnia
MAŁY PŁOCK
11 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
(2006042)
Mały Płock na 2013 rok.
NAREW
Uchwała Nr XXXVI/264/13 Rady Gminy Narew z 20
(2005082)
grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
NAREW
Zarządzenie nr 236/13 Wójta Gminy Narew z 31 grudnia
(2005082)
2013 r. w sprawie zmian w budżecie
NOWY DWÓR
Zarządzenie Nr 91/13 Wójta Gminy Nowy Dwór z dnia 12
(2011062)
grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
NOWY DWÓR
Zarządzenie Nr 93/13 Wójta Gminy Nowy Dwór z dnia 12
(2011062)
grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr XXII/161/2013 Rady Gminy Sidra z dnia 31
SIDRA (2011072) grudnia
2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2013 - 2020
Uchwała Nr XXII/162/2013 Rady Gminy Sidra z dnia 31
SIDRA (2011072) grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Sidra na 2013 r.
Uchwała Nr XXIII/277/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30
WYSZKI
grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/209/13 w
(2003082)
sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
Uchwała Nr XXIII/279/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30
WYSZKI
grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
(2003082)
Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013 - 2024
Związek Gmin
Uchwała nr 17/2013 Zarządu Związku Gmin Puszczy
Puszczy
Knyszyńskiej Dorzecza Rzeki Supraśl z dnia 10 grudnia
Knyszyńskiej
2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego na 2013
Dorzecza Rzeki
rok
Supraśl
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(200209Z)
BIAŁOWIEŻA
(2005022)
BIAŁOWIEŻA
(2005022)
BIELSK
PODLASKI
(2003032)
BIELSK
PODLASKI
(2003032)
DUBICZE
CERKIEWNE
(2005052)
DUBICZE
CERKIEWNE
(2005052)
NURZECSTACJA
(2010072)
NURZECSTACJA
(2010072)

Uchwała Nr XXVIII/166/13 Rady Gminy Białowieża z dnia
30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Białowieża na rok 2014 r.
Uchwała Nr XXVIII/165/13 Rady Gminy Białowieża z dnia
30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Białowieża na lata 2014 2036
Uchwała Nr XXXV/213/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2014
Uchwała Nr XXXV/212/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2014-2023
Uchwała Nr 29.172.2013 Rady Gminy Dubicze
Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok
2014.
Uchwała Nr 29.171.2013 Rady Gminy Dubicze
Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dubicze Cerkiewne na lata 2014 - 2031
uchwała Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Nurzec Stacja z
dnia 30 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Nurzec-Stacja na rok 2014
uchwała Nr XIX/188/2013 Rady Gminy Nurzec Stacja z
dnia 30 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 20142024
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5. Członek Kolegium –Dariusz Renczyńskiomówił niżej wymienione uchwały i
Zarządzenia organów j.s.t. (projekty rozstrzygnięć przedstawione Kolegium przez
Członka Kolegium znajdują się w aktach poszczególnych j.s.t.):
Nazwa JST
hajnowski
(2005000)
hajnowski
(2005000)
hajnowski
(2005000)
kolneński
(2006000)
kolneński
(2006000)
kolneński
(2006000)

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr XXX/204/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z
dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata
2014 - 2023
Uchwała Nr XXX/205/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z
dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
na 2013 rok
Uchwała Nr XXX/206/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z
dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego
na lata 2013 - 2023
Uchwała Nr XXIX/186/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z
dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.
Uchwała Nr 80/301/13 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z
dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.
Uchwała Nr 81/305/13 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z
dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK
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łomżyński
(2007000)
łomżyński
(2007000)
łomżyński
(2007000)
łomżyński
(2007000)
łomżyński
(2007000)
łomżyński
(2007000)
KOLNO
(2006011)
Łomża (2062000)
Łomża (2062000)
Łomża (2062000)

Łomża (2062000)

Łomża (2062000)
CHOROSZCZ
(2002013)
CHOROSZCZ
(2002013)
CHOROSZCZ
(2002013)
CHOROSZCZ
(2002013)
JEDWABNE
(2007013)

JEDWABNE
(2007013)
JEDWABNE
(2007013)
JEDWABNE
(2007013)

Uchwała Nr 81/296/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu łomżyńskiego na 2013 rok
Uchwała Nr 81/297/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu łomżyńskiego na 2013 rok
Uchwała Nr 81/298/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu łomżyńskiego na 2013 rok
Uchwała Nr 81/299/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu łomżyńskiego na 2013 rok
Uchwała Nr 82/301/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu łomżyńskiego na 2013 rok
Uchwała Nr 82/302/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu łomżyńskiego na 2013 rok
Zarządzenie nr 271/13 Burmistrza Kolna z 11 grudnia
2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta
Zarządzenie Nr 280/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia
13 grudnia w sprawie zmian Zarządzenia Nr 265/13
Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29 listopada 2013 r.
Uchwała Nr 391/XLVI/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2013-2027
Uchwała Nr 392/XLVI/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na
rok 2013
Uchwała Nr 396/XLVI/13 Rady Miejskiej Łomża z dnia 18
grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu,
częstotliwości
i
trybu
uiszczania
opłaty
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zarządzenie Nr 286/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia
19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta
na 2013 rok
Zarządzenie Nr 268/2013 Burmistrza Choroszczy z 16
grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XXII/212/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy
z 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w
sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Uchwała Nr XXII/208/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy
z 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany WPF
Uchwała Rady Miejskiej w Choroszczy nr XXII/207/2013
z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XXX/170/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z
dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia terminy, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zarządzenie Nr 74/13 Burmistrza Jedwabnego z dnia 23
grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2013-2016 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 20132025
Uchwała Nr XXX/167/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z
dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 r.
Uchwała Nr XXXI/175/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z
dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
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JEDWABNE
(2007013)
JEDWABNE
(2007013)
KOLNO
(2006032)
KOLNO
(2006032)
KOLNO
(2006032)
KOLNO
(2006032)
KOLNO
(2006032)
KOLNO
(2006032)
Łomża (2007022)
PIĄTNICA
(2007052)
PIĄTNICA
(2007052)
PRZYTUŁY
(2007062)
ŚNIADOWO
(2007072)
WIZNA (2007082)
WIZNA (2007082)
WIZNA (2007082)
WIZNA (2007082)
ZBÓJNA
(2007092)

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Jedwabne
Uchwała Nr XXXI/176/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
Zarządzenie Nr 75/2013 Burmistrza Jedwabnego z dnia
30 grudnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w
budżecie Gminy Jedwabne na 2013 r.
Uchwała Nr XLII/187/13 Rady Gminy Kolno z dnia 19
grudnia 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
Uchwała Nr XLII/188/13 Rady Gminy Kolno z dnia 19
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kolno na 2013 r.
Uchwała Nr XLII/189/13 Rady Gminy Kolno z dnia 19
grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2025
Uchwała Nr XLII/190/13 Rady Gminy Kolno z dnia 19
grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kolno na 2014 r.
Zarządzenie Nr 287/13 Wójta Gminy Kolno z dnia 23
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kolno na 2013 r.
Uchwała Nr XLIII/196/13 Rady Gminy Kolno z dnia 30
grudnia 2013 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy
Kolno, które w 2013 r nie wygasają z upływem roku
budżetowego
Uchwała Nr XXXVII/200/13 Rady Gminy Łomża z dnia 16
grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013
rok
Uchwała Nr 163/XXXV/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia
20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 55.2013 Wójta Gminy Piątnica z dnia 30
grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy
na 2013 rok
Uchwała Nr XXVIII/137/13 Rady Gminy Przytuły z dnia
20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2013-2020
Zarządzenie Nr 96.2013 Wójta Gminy Śniadowo z dnia
16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok
Zarządzenie Nr 147/13 Wójta Gminy Wizna z dnia 11
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok
Uchwała Nr XXXII/159/13 Rady Gminy Wizna z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2014-2017
Uchwała Nr XXXII/160/13 Rady Gminy Wizna z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Wizna na rok 2014
Zarządzenie Nr 149/13 Wójta Gminy Wizna z dnia 20
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok
Zarządzenie Nr 288/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 13
grudnia 2013 rok w sprawie zmian w budżecie gminy
Zbójna na 2013 rok
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podlaskie
(2000000)
podlaskie
(2000000)

podlaskie
(2000000)

podlaskie
(2000000)
podlaskie
(2000000)

Uchwała Nr XXXIII/396/13 Sejmiku Województwa
Podlaskiego z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa
podlaskiego na rok 2013
Uchwała Nr XXXIII/397/13 Sejmiku Województwa
Podlaskiego z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie
zmian w budżecie województwa na 2013 rok
Uchwała Nr 204/2928/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie
realizacji zadania publicznego pn.: "Mistrzostwa
Województwa
Podlaskiego
w
Pływaniu
Osób
Niepełnosprawnych" przez Uczniowski Klub sportowy
"Batory" w Sokółce
Uchwała Nr 204/2931/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie województwa na rok 2013
Uchwała Nr 205/2941/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie województwa na rok 2013

protokół

419/14

protokół

420/14

protokół

421/14

protokół

422/14

protokół

423/14

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

Białystok
(2061000)
Białystok

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr XXVII/174/13 Rady Powiatu w Mońkach z
dnia 18 grudnia 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr
XXI/123/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej powiatu monieckiego na lata 2013-2022
Uchwała Nr XXVII/175/13 Rady Powiatu w Mońkach z
dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2013 rok
Uchwała Nr XXVII/176/13 Rady Powiatu w Mońkach z
dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu powiatu
monieckiego na rok 2014
Uchwała Nr XXVII/177/13 Rady Powiatu w Mońkach z
dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 20142022
Uchwała Nr 144/296/13 Zarządu Powiatu w Mońkach z
dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2013 rok
Uchwała Nr 143/293/13 Zarządu Powiatu w Mońkach z
dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2013 rok
Uchwała Nr 144/297/13 Zarządu Powiatu w Mońkach z
dnia 30 grudnia 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr
XXI/123/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia
2012 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej powiatu monieckiego na lata 2013-2022
Uchwała Nr LII/609/13 Rady Miasta Białystok z dnia 9
grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku
na lata 2013 - 2036
Uchwała Nr LII/610/13 Rady Miasta Białystok z dnia 9

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

261/14

protokół

262/14

protokół

263/14

protokół

264/14

protokół

265/14

protokół

266/14

protokół

267/14

protokół

268/14

protokół

269/14
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(2061000)

grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu
Miasta Białegostoku na 2013 rok
Uchwała Nr LII/611/13 Rady Miasta Białystok z dnia 9
Białystok
grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
(2061000)
stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych
zakładów budżetowych na 2013 rok
Zarządzenie Nr 4009/13 Prezydenta Miasta Białegostoku
Białystok
z dnia 10 grudnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w
(2061000)
sprawie emisji obligacji komunalnych
Zarządzenie Nr 4065/13 Prezydenta Miasta Białegostoku
Białystok
z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian
(2061000)
w budżecie Miasta Białegostoku na 2013 rok
Uchwała Nr XXXVI/204/13 Rady Miejskiej w Goniądzu z
GONIĄDZ
dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2008013)
gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXXVI/205/13 Rady Miejskiej w Goniądzu z
GONIĄDZ
dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu
(2008013)
gminy Goniądz na rok 2014
Uchwała Nr XXXVI/206/13 Rady Miejskiej w Goniądzu z
GONIĄDZ
dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
(2008013)
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata
2014-2024
Zarządzenie Nr 99/13 Burmistrza Goniądza z dnia 20
GONIĄDZ
grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2008013)
2013 rok
Zarządzenie Nr 100/13 Burmistrza Goniądza z dnia 30
GONIĄDZ
grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2008013)
2013 rok
Uchwała Nr XXXVIII/309/13 Rady Miejskiej w Mońkach z
dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie określenia
MOŃKI (2008063)
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie
Mońki
Uchwała Nr XLIX/371/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z
SOKÓŁKA
dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu
(2011083)
gminy Sokółka na 2014 rok
Uchwała Nr XLIX/372/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z
SOKÓŁKA
dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu
(2011083)
gminy Sokółka na 2013 rok
Uchwała Nr XLIX/373/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z
SOKÓŁKA
dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
(2011083)
Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2013-2016
Zarządzenie Nr 0050/418/2013 Burmistrza Supraśla z
SUPRAŚL
dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian do budżetu
(2002093)
gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XL/355/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z
SUPRAŚL
dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian do budżetu
(2002093)
gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XL/356/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z
SUPRAŚL
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej
(2002093)
prognozy finansowej gminy Supraśl
Uchwała Nr XL/357/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z
SUPRAŚL
dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wydatków, które nie
(2002093)
wygasają z upływem roku budżetowego 2013
Zarządzenia Nr 0050/420/2013 Burmistrza Supraśla z
SUPRAŚL
dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu
(2002093)
gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXI/193/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 30
BRAŃSK
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2003052)
2013 rok
BRAŃSK
Uchwała Nr XXI/194/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 30

protokół

270/14

protokół

271/14

protokół

272/14

protokół

273/14

protokół

274/14

protokół

275/14

protokół

276/14

protokół

277/14

protokół

278/14

protokół

279/14

protokół

280/14

protokół

281/14

protokół

282/14

protokół

283/14

protokół

284/14

protokół

285/14

protokół

286/14

protokół

287/14

protokół

288/14
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(2003052)
BRAŃSK
(2003052)
KUŹNICA
(2011052)
TRZCIANNE
(2008072)
BRAŃSK
(2003052)
BRAŃSK
(2003052)
Białystok
(2061000)
Białystok
(2061000)
Białystok
(2061000)
Białystok
(2061000)
Białystok
(2061000)

grudnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brańsk na lata 2013-2016
Uchwała Nr XXI/195/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 30
grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2013
Uchwała Nr XXVI/160/13 Rady Gminy Kuźnica z dnia 19
grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013
rok
Uchwała Nr XXXIII/145/13 Rady Gminy Trzcianne z dnia
20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Trzcianne na rok 2014
Uchwała Nr XXI/191/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 30
grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Brańsk na rok 2014
Uchwała Nr XXI/190/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 30
grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2014-2017
Uchwała Nr LIII/615/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16
grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku
na 2014 rok
Uchwała Nr LIII/616/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16
grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr LIII/617/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16
grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu
Miasta Białegostoku na 2013 rok
Uchwała Nr LIII/618/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16
grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2013
Uchwała Nr LIII/619/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16
grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych
dla
samorządowych
zakładów
budżetowych na 2014 rok

protokół

289/14

protokół

290/14

protokół

291/14

protokół

417/14

protokół

418/14

protokół

426/14

protokół

427/14

protokół

429/14

protokół

430/14

protokół

431/14

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

Rodzaj dokumentu

Uchwała Nr 40/120/13 Zarządu Powiatu w Bielsku
bielski (2003000) Podlaskim z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok
Uchwała Nr 41/122/13 Zarządu Powiatu w Bielsku
Podlaskim z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
bielski (2003000)
planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego
na 2013 rok
Uchwała Nr 42/124/13 Zarządu Powiatu w Bielsku
bielski (2003000) Podlaskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok
Uchwała Nr 43/127/13 Zarządu Powiatu w Bielsku
bielski (2003000) Podlaskim z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok
Uchwała nr XXXIII/236/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z
CZYŻEW
dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
(2013033)
Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2013-2016

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

292/14

protokół

293/14

protokół

294/14

protokół

295/14

protokół

296/14
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CZYŻEW
(2013033)
KRYNKI
(2011043)
KRYNKI
(2011043)
KRYNKI
(2011043)
ZABŁUDÓW
(2002143)
BOĆKI (2003042)
BOĆKI (2003042)
KOŁAKI
KOŚCIELNE
(2014022)
KOŁAKI
KOŚCIELNE
(2014022)
KULESZE
KOŚCIELNE
(2013062)
NOWE PIEKUTY
(2013072)
NOWE PIEKUTY
(2013072)
RUTKI (2014032)

RUTKI (2014032)

RUTKI (2014032)
TUROŚŃ
KOŚCIELNA
(2002112)
TUROŚŃ
KOŚCIELNA
(2002112)
BOĆKI (2003042)

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata
2013-2016
Uchwała nr XXXIII/237/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z
dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 219/2013 Burmistrza Krynek z dnia 12
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok
Uchwała Nr XX/132/2013 Rady Miejskiej w Krynkach z
dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Krynki na lata 2013 - 2016
Zarządzenie Nr 222/2013 Burmistrza Krynek z dnia 31
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok
Uchwała Nr XXVII/227/2013 Rady Miejskiej w
Zabłudowie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Zabłudów na 2013 rok
Zarządzenie Nr 39/13 Wójta Gminy Boćki z dnia 11
grudnia 2013 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2013
Uchwała Nr XXIV/160/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30
grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2013
Zarządzenie Nr 153/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 r.
Zarządzenie Nr 154/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z
dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 r.
Uchwała Nr 144/XXIX/2013 Rady Gminy Kulesze
Kościelne z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian
w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2013
Uchwała Nr XXVIII/168/13 Rady Gminy Nowe Piekuty z
dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty
Uchwała Nr XXVIII/169/13 Rady Gminy Nowe Piekuty z
dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 147/XXVIII/13 Rady Gminy Rutki z dnia 20
grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013
Uchwała Nr 148/XXVIII/13 Rady Gminy Rutki z dnia 20
grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rutki na lata 2013-2016
Uchwała Nr 158/XXIX/13 Rady Gminy Rutki z dnia 31
grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013
Zarządzenie Wójta Gminy Turośń Kościelna nr 264/2013
z 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
Uchwała
Rady
Gminy
Turośń
Kościelna
nr
XXIX/232/2013 z 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian
w budżecie
Zarządzenie Nr 40/13 Wójta Gminy Boćki z dnia 30
grudnia 2013 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2013

protokół

297/14

protokół

298/14

protokół

299/14

protokół

300/14

protokół

301/14

protokół

302/14

protokół

303/14

protokół

304/14

protokół

305/14

protokół

306/14

protokół

307/14

protokół

308/14

protokół

309/14
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310/14

protokół

311/14

protokół

312/14

protokół

313/14

protokół

314/14
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8. Członek Kolegium –Agnieszka Gerasimiuk, w imieniu nieobecnej Danuty
Kubylisomówiła 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
GIBY (2009022)
augustowski
(2001000)
augustowski
(2001000)
grajewski
(2004000)
grajewski
(2004000)
sejneński
(2009000)
sejneński
(2009000)
sejneński
(2009000)
SEJNY (2009011)
SEJNY (2009011)
SEJNY (2009011)
SEJNY (2009011)

Suwałki
(2063000)

Suwałki
(2063000)
Suwałki
(2063000)
Suwałki
(2063000)

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr XXXV/151/13 Rady Gminy Giby z dnia 11
grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2013 – 2025
Uchwała Nr 193/XXX/13 Rady Powiatu w Augustowie z
dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Augustowskiego na 2013 rok.
Uchwała Nr 855/123/13 Zarządu Powiatu w Augustowie z
dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Augustowskiego na 2013 rok.
Uchwała Nr 114/461/13 Zarządu Powiatu Grajewskiego z
dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu grajewskiego na rok 2013.
Uchwała Nr 115/470/13 Zarządu Powiatu Grajewskiego z
dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu grajewskiego na rok 2013.
Uchwała Nr XXXVIII/278/13 Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/279/13 Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego
na lata 2013 - 2027
Uchwała Nr XXXIX/283/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z
dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok.
Uchwała Nr XXXII/176/13 Rady Miasta Sejny z dnia 13
grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Sejny na rok 2014
Zarządzenie Nr 71/13 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 19
grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta
Sejny na 2013 rok
Zarządzenie Nr 73/13 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 23
grudnia 2013 roku w sprawie kredytu krótkoterminowego
planowanego do zaciągnięcia w roku 2014
Uchwała Nr XXXIV/178/13 Rady Miasta Sejny z dnia 30
grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta
Sejny na 2013 rok
Uchwała Nr XLII/457/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z
dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia zasad
udzielania
dotacji
na
prace
konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na
terenie Miasta Suwałki
Uchwała Nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta
na 2014 rok
Uchwała Nr XLIII/474/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2013 rok
Uchwała Nr XLIII/475/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK
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Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata
2013-2030
Zarządzenie Nr 1061/2013 Prezydenta Miasta Suwałk z
Suwałki
dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
(2063000)
miasta na 2013 rok
Uchwała Nr XLIV/485/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach
Suwałki
z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie określenia
(2063000)
wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku
Uchwała Nr XLIV/486/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach
Suwałki
z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2063000)
miasta na 2013 rok
Zarządzenie Nr 1064/2013 Prezydenta Miasta Suwałk z
Suwałki
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
(2063000)
miasta na 2013 rok
Zarządzenie Nr 260/13 Burmistrza Lipska z dnia 10
LIPSK (2001043) grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 r.
Uchwała Nr 244/XXXIX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie
SZCZUCZYN
z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
(2004053)
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023
Uchwała Nr 245/XXXIX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie
SZCZUCZYN
z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2004053)
Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 246/XXXIX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie
SZCZUCZYN
z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
(2004053)
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
Uchwała Nr 247/XXXIX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie
SZCZUCZYN
z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
(2004053)
budżetu Gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXXVI/154/13 Rady Gminy Giby z dnia 20
GIBY (2009022) grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy
Giby na 2013 rok
Uchwała Nr XXXVI/155/13 Rady Gminy Giby z dnia 20
GIBY (2009022) grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2013 – 2025
Uchwała Nr XXXVI/156/13 Rady Gminy Giby z dnia 20
GIBY (2009022) grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Giby na 2014 rok
Uchwała Nr XXVII/181/13 Rady Gminy Nowinka z dnia
NOWINKA
30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2001052)
gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXVII/182/13 Rady Gminy Nowinka z dnia
NOWINKA
30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
(2001052)
Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2013-2033
Zarządzenie Nr 232/13 Wójta Gminy Płaska z dnia 19
PŁASKA
grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2001062)
Płaska na 2013 rok.
Uchwała Nr XXVI/188/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia
PRZEROŚL
20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2012042)
Przerośl na 2013 r.
Uchwała Nr XXVI/189/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia
PRZEROŚL
20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
(2012042)
Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2013–
2026.
Uchwała Nr XXVI/191/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia
PRZEROŚL
20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu
(2012042)
gminy Przerośl na 2014 r.
Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Przerośl z dnia 31
PRZEROŚL
grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
(2012042)
Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2013 -
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PUŃSK
(2009042)
RACZKI
(2012052)
RACZKI
(2012052)
RACZKI
(2012052)
RACZKI
(2012052)
SZTABIN
(2001072)
SZTABIN
(2001072)
SZTABIN
(2001072)
WĄSOSZ
(2004062)
WĄSOSZ
(2004062)
WIŻAJNY
(2012092)
Suwałki
(2063000)

2026
Uchwała Nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Puńsk z dnia
30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok
Uchwała Nr XXX/193/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 r.
Uchwała Nr XXX/194/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19
grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014 - 2018
Uchwała Nr XXX/195/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19
grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Raczki na rok 2014
Zarządzenie Nr 311/13 Wójta Gminy Raczki z dnia 20
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 r.
Uchwała Nr XIX/188/2013 Rady Gminy Sztabin z dnia 11
grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Sztabin na rok 2014
Uchwała Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Sztabin z dnia 11
grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok
Zarządzenie Nr 315/2013 Wójta Gminy Sztabin z dnia 12
grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Wąsosz z dnia 10
grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 r.
Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Wąsosz z dnia 10
grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 r.
Zarządzenie Nr 78/2013 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 28
listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok
Uchwała Nr XLIII/473/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata
2014-2030
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8. Członek Kolegium – Agnieszka Gerasimiuk, w imieniu nieobecnej Marii Wasilewskiej
omówiła niżej wymienione uchwały i Zarządzenia organów j.s.t. (projekty rozstrzygnięć
przedstawione Kolegium przez Członka Kolegium znajdują się w aktach poszczególnych
j.s.t.):
Nazwa JST
suwalski
(2012000)
suwalski
(2012000)
suwalski
(2012000)

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr XXXI/186/13 Rady Powiatu w Suwałkach z
dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2013 rok
Uchwała Nr XXXI/187/13 Rady Powiatu w Suwałkach z
dnia 21 listopada 2013 roku zmieniająca uchwalę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Suwalskiego na lata 2013-2022
Uchwała Nr XXXI/188/13 Rady Powiatu w Suwałkach z
dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK
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powiatu suwalskiego na rok 2014
Uchwała Nr XXXI/189/13 Rady Powiatu w Suwałkach z
suwalski
dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
(2012000)
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego
na lata 2014-2022
Uchwała Nr CXXIV/310/13 Zarządu Powiatu w
suwalski
Suwałkach z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie
(2012000)
zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
Uchwała Nr CXXV/316/13 Zarządu Powiatu w Suwałkach
suwalski
z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
(2012000)
budżecie powiatu na 2013 rok
Zarządzenie Nr 403/13 Burmistrza Miasta Augustowa z
AUGUSTÓW
dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu
(2001011)
miasta na 2013 rok
Zarządzenie Nr 411/13 Burmistrza Miasta Augustowa z
AUGUSTÓW
dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu
(2001011)
miasta na 2013 rok
Zarządzenie Nr 422/13 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia
GRAJEWO
12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta
(2004011)
Grajewo na rok 2013
Uchwała Nr XLIV/319/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30
GRAJEWO
grudnia 2013 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta,
(2004011)
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
Uchwała Nr XXIII/196/2013 Rady Gminy Augustów z dnia
AUGUSTÓW
19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy
(2001022)
Augustów na rok 2013.
Uchwała Nr XXIII/197/2013 Rady Gminy Augustów z dnia
AUGUSTÓW
19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
(2001022)
Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 20142019
Uchwała Nr XXIII/198/2013 Rady Gminy Augustów z dnia
AUGUSTÓW
19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu
(2001022)
gminy Augustów na rok 2014.
Zarządzenie Nr OR.0050.242.2013 Wójta Gminy
AUGUSTÓW
Augustów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany
(2001022)
budżetu gminy na rok 2013
Uchwała Nr XXXIII/205/13 Rady Gminy Bakałarzewo z
BAKAŁARZEWO
dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
(2012012)
gminy na 2013 r.
Uchwała Nr XXXIII/206/13 Rady Gminy Bakałarzewo z
BAKAŁARZEWO dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej
(2012012)
Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 20132020
Uchwała Nr XIX/162/2013 Rady Gminy Bargłów
BARGŁÓW
Kościelny z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian
KOŚCIELNY
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów
(2001032)
Kościelny na lata 2013 -2016
BARGŁÓW
Zarządzenie Nr 267/2013 Wójta Gminy Bargłów
KOŚCIELNY
Kościelny z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie zmian
(2001032)
w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 362/13 Wójta Gminy Grajewo z 16
GRAJEWO
grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2004022)
2013 rok
Zarządzenie Nr 264.2013 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia
JELENIEWO
13 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2012032)
2013 rok
Uchwała Nr XXX/229/2013 Rady Gminy Krasnopol z dnia
KRASNOPOL
20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
(2009032)
Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 20142020
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KRASNOPOL
(2009032)
KRASNOPOL
(2009032)
KRASNOPOL
(2009032)
RUTKA-TARTAK
(2012062)
SEJNY (2009052)
SEJNY (2009052)
SEJNY (2009052)
SEJNY (2009052)
Suwałki
(2012072)
Suwałki
(2012072)
Suwałki
(2012072)
Suwałki
(2012072)
Suwałki
(2012072)
Suwałki
(2012072)
SZYPLISZKI
(2012082)
SZYPLISZKI
(2012082)
SZYPLISZKI
(2012082)
SZYPLISZKI
(2012082)
SZYPLISZKI
(2012082)

Uchwała Nr XXX/230/2013 Rady Gminy Krasnopol z dnia
20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Krasnopol na rok 2014
Uchwała Nr XXX/234/2013 Rady Gminy Krasnopol z dnia
20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 20132020
Uchwała Nr XXX/235/2013 Rady Gminy Krasnopol z dnia
20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Krasnopol na rok 2013
Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Rutka Tartak z
dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy 2013 rok
Uchwała Nr XXXII/150/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20
grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2014-2017
Uchwała Nr XXXII/151/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20
grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Sejny na 2014 rok
Uchwała Nr XXXII/152/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20
grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny
na 2013 rok
Uchwała Nr XXXII/153/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20
grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2013-2016
Uchwała Nr XXXVIII/323/13 Rady Gminy Suwałki z dnia
20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025
Uchwała Nr XXXVIII/324/13 Rady Gminy Suwałki z dnia
20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025
Uchwała Nr XXXVIII/325/13 Rady Gminy Suwałki z dnia
20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Suwałki na 2014 rok
Uchwała Nr XXXVIII/322/13 Rady Gminy Suwałki z dnia
20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2013 rok
Zarządzenie Nr 241/13 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30
grudnia 2013 roku w sprawie
zmian
w budżecie
gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 242/13 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30
grudnia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025
Uchwała Nr XXIX/206/2013 Rady Gminy Szypliszki z
dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szypliszki na lata 2013-2022.
Uchwała Nr XXIX/207/2013 Rady Gminy Szypliszki z
dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2013
Uchwała Nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Szypliszki z
dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wyboru metody
ustalenia
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
Zarządzenie Nr 72.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia
31 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 73.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia
31 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2013 -
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2022

Protokolant:
/-/
Agnieszka Bielawska

Przewodniczący Kolegium:
/-/
Stanisław Srocki

55

