KOLEGIUM
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w Białymstoku
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA
w dniu 15kwietnia 2014 r.
Przewodniczył: Stanisław Srocki
Protokolant: Paulina Wojno
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Kolegium RIO w Białymstoku:
Przewodniczący: Stanisław Srocki
Członkowie: Paweł Gałko, Katarzyna Gawrońska, Agnieszka Gerasimiuk, Danuta Kubylis,
Anna Ostrowska, Dariusz Renczyński,Joanna Salachna, Marcin Tyniewicki, Maria
Wasilewska- zgodnie z załączoną listą obecności.
Przewodniczący Stanisław Srocki otworzył posiedzenie i przedstawił proponowany porządek
obrad, Kolegium przyjęło zgodnie z wnioskiem następujący porządek:
I Opiniowanie i podjęcie rozstrzygnięć nadzorczych odnośnie uchwał i Zarządzeń organów
j.s.t.
II Podjęcie uchwały nr II/2014 w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na 2015 rok
IIIPodjęcie uchwały nr III/2014 w sprawie wydawania opinii o deficycie oraz prawidłowości
kwoty długu w związku z ich zmianami wykonanymi w ciągu roku
IV Inne sprawy bieżące
Poruszono kwestię przekazywania analiz uchwał i zarządzeń j.s.t. członkom Kolegium RIO
i uzgodniono, że od 1 lipca 2014 r. powyższe analizy będą przekazywane drogą mailową na
indywidualne konta poszczególnych członków Kolegium.
Prezes poinformował o nowym podziale j.s.t. między członków Kolegium RIO.
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 204/XXXII/14 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie
zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2014 rok- Uchwała Kolegium Nr 1460/14 –
postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 212 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013
r., poz. 885 ze zm.) w zakresie błędnego wykazania przychodów w załączniku nr 6 do
uchwały „Plan przychodów i rozchodów na 2014 rok” w zakresie nadwyżki budżetowej i
wolnych środków;
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- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 214 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w
sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.)
w zakresie niezgodności klasyfikacji budżetowej (dział i rozdział) załącznika nr 5
„Zestawienie planowanych kwot dotacji...” z planem wydatków dotyczącej dotacji dla
samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie;
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 214 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w zakresie niezgodności z planem wydatków kwot wykazanych w
załączniku nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji...” w dziale 801, w rozdziale 80130,
w paragrafie 2540;
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie.
Rada Powiatu w Augustowie w przedmiotowej uchwale dokonała zmian m.in.
w załączniku nr 6 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów na 2014 rok” wykazując błędne
kwoty przychodów z nadwyżki budżetowej i wolnych środków. Zgodnie z danymi
wykazanymi w bilansie z wykonania budżetu sporządzonym na dzień 31.12.2013 roku oraz
z przedłożonych danych uzupełniających wynika, iż wolne środki na rachunku budżetu
powiatu na koniec 2013 roku wynoszą 3.788.421 zł, natomiast nadwyżka budżetowa z lat
poprzednich wynosi 52.809 zł (w treści załącznika wykazano natomiast „wolne środki”
161.437 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3.679.793 zł). Powyższe stanowi
naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
Ponadto, występuje niezgodność klasyfikacji budżetowej (dział i rozdział) załącznika
nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji...” z planem wydatków dotyczącej dotacji dla
samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie. W załączniku Nr 5
„Zestawienie planowanych kwot dotacji…” wykazano
dotacje dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie (II.1) w dziale 851 rozdz. 85111
klasyfikacji budżetowej, natomiast w planie wydatków budżetu powiatu dotacje dla SPZOZ
ujęto w dziale 720, w rozdziale 72095. Powyższe stanowi naruszenieart. 214 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.
885 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.).
Dodatkowo, występuje niezgodność z planem wydatków kwot wykazanych
w załączniku nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji...”. W dziale 801 „Oświata
i wychowanie” dotacje wykazane w rozdziale 80130 w § 2540 zgodnie z planem wydatków
winny stanowić kwotę 609.696 zł (wykazano w wysokości 239.466 zł)., co stanowi
naruszenie art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
Uchwała nr 205/XXXII/14 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 marca 2014 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2014 –
2017- Uchwała Kolegium Nr 1461/14 – postanowiono:
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wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż w załączniku nr 1 „Wieloletnia
prognoza finansowa”:
- w wierszu „Wykonanie 2013”, w kolumnie 5 „Rozchody budżetu” wykazano kwotę
1.634.033 zł, zaś z planu dochodów po zmianach wynika, iż powinno być 2.134.033,08 zł;
- w wierszu „Wykonanie 2013”, w kolumnie 5.2 „Inne rozchody nawiązane ze spłatą długu”
wykazano kwotę 0 zł, zaś z planu dochodów po zmianach wynika, iż powinno być 500.000 zł;
- w wierszu „2014”, w kolumnie 12.5 „Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami”
winny zostać wykazane środki krajowe na projekty, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy, czyli środki z paragrafów z czwartą cyfrą „9” oraz, jeśli jednostka realizuje projekty,
o których umowa została zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r., w co najmniej 60 % środkami,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwoty winny zostać wykazane w kolumnie 12.6
„Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”.
Uchwała nr XLI/294/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2014 – 2027Uchwała Kolegium Nr 1464/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające natym, iż w załączniku nr 1 „Wieloletnia
Prognoza Finansowa”, w wierszu „2014” w kolumnie 11.1 „Wydatki bieżące na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane”wykazano kwotę 11.570.944 zł, zaś z planu
wydatków po zmianach wynika, iż powinna to być kwota 10.209.894 zł.
Ponadto w § 2 treści uchwały występuje zapis „Określić wykaz przedsięwzięć
realizowanych w latach 2014 - 2027”, zaś zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały wynika, że
przedsięwzięcia planowane są na lata 2014 – 2017.
Uchwała nrXXXVIII/164/14 Rady Gminy Giby z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmian
w budżecie Gminy Giby na 2014 rok- Uchwała Kolegium Nr 1494/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienie formalnepolegające natym, iż w § 2 w treści przedmiotowej uchwały
błędnie określono plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach (11.499.504 zł),
które winny być wykazane w kwocie 11.499.904 zł.
Uchwały:
- nr XXVIII/206/2014 Rady Gminy Przerośl z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie emisji
obligacji komunalnych Gminy Przerośl oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
- nr XXVIII/204/2014 Rady Gminy Przerośl z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy Przerośl na 2014 r.;
- nr XXVIII/205/2014 Rady Gminy Przerośl z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2014-2024.
- UchwałyKolegium Nr 1519/14, Nr 1520/14, Nr 1521/14 – postanowiono:
umorzyć postępowanie.
Rada Gminy Przerośl w dniu 28 marca 2014 r. podjęła przedmiotowe uchwały
i przekazała do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem nadzoru.
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Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku pismem z dnia 8 kwietnia 2014 r.
poinformowała, o tym iż w dniu 15 kwietnia 2014 r. odbędzie się posiedzenie Kolegium RIO,
którego przedmiotem będzie badanie przedmiotowych uchwał. W uchwałach tych wystąpiły
przedstawione poniżej naruszenia prawa.
Uchwalenr XXVIII/204/2014 w sprawie zmian w budżecie zarzucono naruszenie
prawa w zakresie:
- błędnego określenia źródeł przychodów wykazanych w załączniku Nr 5 do uchwały
„Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.”, gdzie ustalono przychody z zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku krajowym (sklasyfikowane w § 952) w wysokości 700.000 zł.
Z treści podjętej uchwały Rady nr XXVIII/206/2014 z dnia 28 marca 2012 r. wynika, że
gmina postanowiła wyemitować obligacje komunalne na łączną kwotę 700.000 zł. Zatem
planowane przychody winny być wykazane jako przychody ze sprzedaży papierów
wartościowych i ujęte w paragrafie klasyfikacji budżetowej 931,
- braku określenia w treści uchwały limitów zobowiązań z tytułu emitowanych papierów
wartościowych, co wynika z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Ponadto wskazano, że uchwała nr XXVIII/206/2014 nie znajduje umocowania w budżecie
gminy.
Budżet po dokonanych zmianach uchwałą Rady nr XXVIII/204/2014 z dnia 28 marca
2014 roku (ostatnio przedłożoną) wykazywał nadwyżkę w wysokości 13.927,12 zł, która
została przeznaczona na spłatę rat pożyczek (§ 5 treści uchwały Rady). Świadczy to o tym, że
Gmina wszystkie wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe jest w stanie pokryć
planowanymi do pozyskania dochodami. Z danych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały
„Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” wynika, że gmina planuje spłatę kredytów
i pożyczek w kwocie 744.675,12 zł finansując, oprócz środków z nadwyżki budżetu 2014
roku, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych 30.748 zł, a także przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek
i kredytów (§ 952) w wysokości 700.000 zł. W przychodach budżetu nie ujęto środków
z emitowanych papierów wartościowych. W treści, wyżej wymienionej uchwały zmieniającej
budżet, nie określono także limitów zobowiązań z tytułu planowanych do wyemitowania
papierów wartościowych.
Mając na uwadze przepis art. 91 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z którego
wynika, że suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych
papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej
należało wskazać na naruszenie prawa w tym zakresie oraz art. 211 w zw. z art. 89 tej
ustawy.
Dlatego dane wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w zakresie
poziomu przychodów i konstrukcji budżetu roku 2014 także naruszały przepisy ustawy
o finansach publicznych, a w szczególności art. 211 w zw. z art. 89 ustawy o finansach
publicznych
Rada Gminy Przerośl na sesji w dniu 15 kwietnia 2014 r. podjęła stosowne uchwały
naprawiające wskazane powyżej naruszenia prawa i przesłała do Regionalnej Izby
Obrachunkowej faksem w tym samym dniu.
Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Przerośl z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2014-2024- Uchwała Kolegium Nr
1522/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające 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 budżetu (według stanu na dzień
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31.03.2014 r.) i wartościami wykazanymi dla roku 2014 w prognozie finansowej obrazuje
załącznik do uchwały.

Uchwała nr XXIX/194/2014 Rady Gminy Puńsk z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puńsk na lata 2014 – 2017-Uchwała
Kolegium Nr 1524/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające natym, iżw załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza
finansowa”, w wierszu „2014” w kolumnie 11.5 ,,Nowe wydatki inwestycyjne”błędnie
wykazano kwotę 1.693.644 zł. Zgodnie z planem wydatków winno być 1.829.794 zł.
Uchwała nrXX/196/2014 Rady Gminy Sztabin z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztabin na lata 2014-2020-Uchwała Kolegium Nr
1532/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa
w zakresie braku realistyczności prognozowanych wielkości budżetowych od roku 2015,
czym naruszono dyspozycję 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.);
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
wieloletniej prognozie finansowej.
Rada Gminy Sztabin przedmiotową uchwałą dokonała zmian w wieloletniej prognozie
finansowej na lata 2014 – 2020. Objaśnienia zawarte w załączniku nr 3 do uchwały nie dają
wystarczających podstaw do oceny wiarygodności oszacowanych wielkości wydatków
bieżących dla poszczególnych lat przyjętych do WPF. Począwszy od 2015 roku planowane są
znacznie niższe wydatki bieżące (np. w 2015 r. zaplanowano wydatki bieżące niższe o 5,43 %
w stosunku do planowanego roku 2014), natomiast z treści objaśnień wynika, że „w latach
2015-2026 zaplanowano średnioroczny wzrost wydatków bieżących w wysokości ok. 3 %”.
Obowiązek realistycznego ujmowania 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.).
Jednocześnie zwraca się uwagę, że relacja planowanej łącznej kwoty spłaty
zobowiązań do dochodów w 2017 roku wynosi 4,47 % przy maksymalnym dopuszczalnym
wskaźniku spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dla
tego roku w wysokości 4,48%.
Dodatkowo wykazano na uchybienie formalne polegające na wskazaniu błędnej kwoty
6.661.178 zł w kolumnie 11.1 „wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane” w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w wierszu „2014”, która
zgodnie z planem wydatków po zmianach powinna wynosić 6.573.764 zł.
Uchwała nrXXV/160/2014 Rady Gminy Wąsosz z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości- Uchwała Kolegium Nr 1535/14 – postanowiono:
uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisami
zawartymi w:
1) § 1 ust. 4 ww. Uchwały, zgodnie z którym zwalnia się od podatku od nieruchomości
„grunty zajęte pod pasy drogowe dróg wewnętrznych stanowiące mienie komunalne gminy”,
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co stanowi naruszenie art. 7 ust. 3 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 § 1 ust. 4 Uchwały
Nr XXV/160/2014;
2) § 4 w zw. z § 2 ww. Uchwały, zgodnie z którymi „Uchwała wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego”,
uchylając jednocześnie Uchwałę Nr II/12/02 w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości wraz z uchwałami zmieniającymi, co może prowadzić do naruszenia zasady
pewności prawa i ochrony praw nabytych wywodzonych z art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),
- w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia
na najbliższej Sesji Rady.
W dniu 18 marca 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
wpłynęła Uchwała Rada Gminy Wąsosz Nr XXV/160/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Pismem z dnia 7 kwietnia 2014 r., tut. Izba
wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę
o terminie posiedzenia Kolegium RIO w Białymstoku wyznaczonym na 15 kwietnia 2014 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 15
kwietnia 2014 r. stwierdziło co następuje.
Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa.
Związane jest to z zapisami zawartymi w § 1 ust. 4 ww. Uchwały, zgodnie z którym
zwalnia się od podatku od nieruchomości „grunty zajęte pod pasy drogowe dróg
wewnętrznych stanowiące mienie komunalne gminy”. 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 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. 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 2003r.
o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, ale jedynie
o charakterze przedmiotowym.
Na niedopuszczalność wprowadzania przez gminy zwolnień przedmiotowopodmiotowych 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.”
Ponadto w § 4 Uchwały wskazano, że Uchwała wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Ponieważ zgodnie z § 2 Uchwały traci moc wcześniej podjęta uchwała dotycząca zwolnień
w podatku od nieruchomości (Uchwała Nr II/12/02 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości wraz z uchwałami zmieniającymi) podkreślić trzeba,
że uchylenie uchwały przewidującej zwolnienia w podatku o charakterze rocznym w trakcie
roku podatkowego może prowadzić do naruszenia podstawowych zasad tworzenia prawa
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wywodzonych z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.
Nr 78, poz. 483 ze zm.), w szczególności zasady ochrony praw nabytych oraz zasady
pewności prawa. Zasady te zostały określone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego,
wypracowanym na tle badania zgodności ustaw podatkowych z Konstytucją. Trybunał
Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał w swoim orzecznictwie na zasadę niezmieniania
prawa podatkowego w trakcie trwania roku podatkowego, jako na istotny element
demokratycznego państwa prawnego (np. K 13/93, K 1/95).
Podobny pogląd wyraził NSA w wyroku z dn. 2 października 2002 r. (sygn. akt
I SA/Wr 1799/02). Sąd stwierdził m.in., że „z zasady pewności prawa i zaufania obywateli do
państwa wynika zakaz dokonywania zmian reguł pobierania, podatku rocznego w toku roku
podatkowego, chodzi bowiem o zapewnienie podatnikom możliwości, układania biegu ich
interesów z uwzględnieniem obowiązku podatkowego jeszcze przed rozpoczęciem roku
podatkowego. Zaskakiwanie podatników zmianami w trakcie roku podatkowego jest
niezgodne z art. 2 Konstytucji RP. W przepisie tym Konstytucja stanowi, że Rzeczpospolita
Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości społecznej. Zasada ta znajduje swoje rozwinięcie w art. 217 Konstytucji,
który stanowi, iż nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów,
przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg
i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.
Powyższe zasady mają w pełni zastosowanie do aktów prawnych o znaczeniu lokalnym,
w tym również do przepisów gminnych.”
Podatek od nieruchomości w świetle regulacji ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych należy do podatków wymierzanych w skali roku (art. 5 ust.
1), w związku z czym także w odniesieniu do zwolnień w tym podatku należy stosować
powyższe zasady. W związku z powyższym, w odniesieniu do podatników podatku od
nieruchomości, którzy nabyli prawo do zwolnienia przed dniem wejścia w życie uchwały
uchylającej, prawo to może wygasnąć najwcześniej z dniem 31 grudnia 2014 r.
Uwzględniając zasadę roczności podatku od nieruchomości i powyższe uwagi, należy
wprowadzić w uchwale przepisy przejściowe, które spowodują, że podatnicy korzystający już
ze zwolnienia, będą z niego korzystali do końca roku podatkowego.
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 nr XXV/162/2014 Rady Gminy Wąsosz z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok- Uchwała Kolegium Nr 1536/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 237 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 885, ze zm.) w zakresie zakwalifikowania w planie wydatków dotacji celowej
otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami do zadań własnych;
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 214 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) w
zakresie braku zaktualizowanego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z
budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Wąsosz dokonała zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu na 2014 rok. W planie dochodów, w dziale 852, w rozdziale 85215,
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w paragrafie 2010 ujęto dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami w kwocie 600 zł. Jednocześnie wydatki z tego tytułu sklasyfikowane
w dziale 852, w rozdziale 85215 zaliczono do kategorii zadań własnych gminy. Kolegium
Izby wskazuje, iż stosownie do postanowień art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawyz dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.)o finansach
publicznychwydatki tepowinny być również ujmowane jako dotyczące realizacji zadań
zleconych gminie.
Dodatkowo w planie wydatków Rada Gminy dokonała przesunięcia kwoty 9.664 zł
sklasyfikowanej w dziale 801, rozdziale 80101, w paragrafie 2590 do rozdziału 80103,
paragrafu 2590. W związku z tym, iż jest to do dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.)należy dołączyć
zaktualizowane zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego.
Uchwała nrXXV/163/2014 Rady Gminy Wąsosz z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2014-2020Uchwała Kolegium Nr 1537/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalne polegające na tym, iż w załączniku Nr 1 „Wieloletnia
Prognoza Finansowa” kolumny: „wydatki na wkład krajowy w związku z umową na
realizację programu…” (12.5), „w tym: w związku z już zawartą umową na realizację
programu…” (12.5.1), „wydatki na wkłada krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia
2013 r. umową na realizację programu…” (12.6) i „w tym: w związku z już zawartą umową
na realizację programu…” (12.6.1) winny być uzupełnione, ponieważ jak wynika
z klasyfikacji budżetowej zastosowanej w planie wydatków budżetu gminy, gmina realizuje
projekty współfinansowane środkami europejskimi.
Członek sprawozdawca – Anna Ostrowska
Uchwała nr XL/312/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego- Uchwała Kolegium Nr
1462/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające 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 budżetu (według stanu na dzień 27.03.2014
r.) i wartościami wykazanymi dla roku 2014 w prognozie finansowej obrazuje załącznik do
uchwały.
Uchwała nr XXIV/160/14 Rady Gminy Szumowo z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie
zmian budżetu gminy na 2014 rok- Uchwała Kolegium Nr 1533/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa
w zakresie błędnej klasyfikacji wolnych środków, czym naruszono przepisy Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.).
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Rada Gminy Szumowo w załączniku nr 5 - „Przychody i rozchody budżetu
w 2014 roku” przedmiotowej uchwały, przychody z tytułu wolnych środków wykazano
w § 955, zgodnie zaś z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) należy
klasyfikować je w § 950.
Członek sprawozdawca – Dariusz Renczyński
Uchwała nr 86/316/14 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie
zmian budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2014 r.- Uchwała Kolegium Nr 1463/14 –
postanowiono:
- uznać, że powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem przepisu art. 212
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
885, ze zm.) – poprzez nieprawidłowe wyodrębnienie w § 2 łącznej kwoty planowanych
wydatków bieżących oraz wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w
toku dokonywania zmian w budżecie.
Przedmiotową uchwałą Zarząd Powiatu Kolneńskiego dokonał zmian w budżecie powiatu na
2014 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków bieżących. Łączna kwota
planowanych po zmianach wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i
majątkowych, została określona w § 2 uchwały w sposób następujący: wydatki ogółem
25 535 243 zł, z tego wydatki bieżące 23 015 389 zł, wydatki majątkowe 1 519 854 zł.
Kolegium Izby wskazuje, że suma wyodrębnionych w zarządzeniu rodzajów wydatków jest
niezgodna z podaną kwotą wydatków ogółem, ponieważ faktyczny plan wydatków bieżących
budżetu po dokonanych zmianach wynosi 24 015 389 zł.
Uchwała nr XXIV/149/2014 Rady Gminy Miastkowo z dnia 31 marca 2014 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miastkowo na lata 2014 – 2021- Uchwała Kolegium Nr 1511/14 – postanowiono:
- wskazać na uchybienie formalne w wieloletniej prognozie finansowej (załącznik nr 1 do
uchwały), polegające na nieokreśleniu wartości w kol. 12.5 i 12.5.1; ponadto dla roku 2014 w
prognozie finansowej określono w niektórych przypadkach odmienne wartości niż wynikające
z planu budżetu na 2014 rok, co obrazuje poniższa tabela.
Uchwała nrXXX/155/14 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie: zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2014 – 2020- Uchwała Kolegium
Nr 1523/14 – postanowiono:
- wskazać na uchybienia formalne w wieloletniej prognozie finansowej (załącznik nr 1 do
uchwały): nieokreślenie wartości w kol. 12.5 i 12.5.1; wykazanie w kol. 14.1 wartości spłat
rat zobowiązań już zaciągniętych w łącznej kwocie 1 613 950 zł, podczas gdy stan długu
publicznego na koniec 2013 roku wynosi 1 676 025 zł. Ponadto dla roku 2014 w prognozie
finansowej określono w niektórych przypadkach odmienne wartości niż wynikające z planu
budżetu na 2014 rok, co obrazuje poniższa tabela.
Uchwała nr XXX/155/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 31 marca 2014 roku w
sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata
2014 – 2023 - Uchwała Kolegium Nr 1586/14 – postanowiono:
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- wskazać na uchybienia formalne w wieloletniej prognozie finansowej (załącznik nr 1 do
uchwały), polegające na nieokreśleniu wartości w kol. 12.5; ponadto dla roku 2014
w prognozie finansowej określono w niektórych przypadkach odmienne wartości niż
wynikające z planu budżetu na 2014 rok, co obrazuje poniższa tabela.
Zarządzenie nr 19/14 Wójta Gminy Zbójna z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy Zbójna na 2014 rok - Uchwała Kolegium Nr 1857/14 – postanowiono:
- uznać, że przepisy merytoryczne § 1 zarządzenia w części regulującej dokonane zmiany w
budżecie gminy zostały określone niezgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 zawierającymi
szczegółowe dane dotyczące zmian planu dochodów i wydatków, co uchybia przepisom
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
Przedmiotowym zarządzeniem Wójt Gminy Zbójna postanowił dokonać zmian
w budżecie gminy, które według przepisów § 1 miały polegać na: „zmniejszeniu planu
wydatków o kwotę 331 016 zł, zwiększeniu planu wydatków o kwotę 351 382 zł,
zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 20 366 zł” – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do
zarządzenia. Natomiast, jak wynika z pełnej treści przedłożonego organowi nadzoru
zarządzenia, zmiany w budżecie polegały na: zwiększeniu planu dochodów o 331 016 zł – co
obrazuje załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/14 pn. „Zmiana planu dochodów budżetu Gminy
Zbójna na 2014 rok”, a także zwiększeniu planu wydatków o kwotę 351 382 zł oraz ich
zmniejszeniu o kwotę 20 366 zł, co wynika z załącznika nr 2 do zarządzenia pn. „Zmiana
planu wydatków budżetu gminy Zbójna na 2014 rok”. W odniesieniu do przedstawionych
niezgodności Kolegium Izby wskazuje, że przepisy merytoryczne zarządzenia (w rozumieniu
postanowień §§ 20-29 w zw. z § 141 „Zasad techniki prawodawczej”) powinny w sposób
wyczerpujący i wyraźny określać zakres spraw poddanych regulacji, stosownie do dyrektywy
redagowania przepisów prawnych zawartej w § 6 „Zasad”.
Wskazując na nieistotny charakter naruszenia prawa Kolegium Izby miało na
względzie, iż wynikające z załączników do zarządzenia zmiany planu dochodów i wydatków
budżetu mieszczą się w granicach kompetencji organu wykonawczego gminy do
dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu wynikających m.in. z art. 257
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).
Uchwała nr XXXV/173/14 Rady Gminy Wizna z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki
opłat na terenie Gminy Wizna - Uchwała Kolegium Nr 1953/14 – postanowiono:
- wskazać, że powyższa uchwała, poprzez wskazanie nieadekwatnej do przedmiotu regulacji
podstawy prawnej jej wydania, została podjęta z naruszeniem zasady techniki legislacyjnej
wynikającej z § 134 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).
Jako podstawę prawną przedmiotowej uchwały „w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłat na terenie Gminy
Wizna”, Rada Gminy Wizna wskazała m.in. art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.; dalej:
u.cz.p.). Zgodnie z postanowieniami § 134 w zw. z § 143 „Zasad techniki prawodawczej”,
stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
(Dz. U. Nr 100, poz. 908), podstawą wydania uchwały (aktu prawa miejscowego) jest przepis
prawny, który: 1) upoważnia dany organ do uregulowania określonego zakresu spraw, 2)
wyznacza zadania lub kompetencje danego organu. W świetle przywołanych regulacji
prawnych Kolegium Izby wskazuje, że Rada Gminy powołała jako podstawę prawną podjętej
uchwały przepisy prawne, które nie korespondują z zakresem spraw w niej uregulowanych.
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Przepisy art. 6 ust. 2 i 4 u.cz.p. nakładają bowiem na radę gminy powinność określenia w
drodze uchwały górnych stawek opłat (z uwzględnieniem przypadków zbierania i odbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny) ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi, o których mowa w ust. 1, tj. usługi zamawiane w związku z pozbywaniem się z
terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, a także odpadów komunalnych – jednakże w
sytuacji, gdy właściciele nieruchomości nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Tymczasem przedmiotem regulacji
uchwały przekazanej do nadzoru, zgodnie z jej § 1 i § 2, jest wskazanie metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty w
odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Chodzi zatem o
nieruchomości, co do których gmina ma obowiązek zorganizowania odbierania odpadów
komunalnych (art. 6c u.cz.p.), zaś właściciele tych nieruchomości są obowiązani ponosić na
rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6h u.cz.p.). Podstawę
prawną dla regulacji w przedmiocie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowią przepisy art. 6k u.cz.p. i to one powinny być przywołane na wstępie podjętej
uchwały.
Kolegium Izby uznaje, że powołanie niewłaściwej podstawy prawnej uchwały
w sytuacji istnienia przepisów prawnych umocowujących do jej podjęcia stanowi nieistotne
naruszenie prawa (tak też m.in.: wyrok NSA z dnia 20 lipca 2012 r., I OSK 843/12; WSA
w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2013 r., I SA/Bk 213/13).
Członek sprawozdawca – Maria Wasilewska

Uchwała nr XXXIII/198/14 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 3 kwietnia 2014 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Suwalskiego na lata 2014 – 2022- Uchwała Kolegium Nr 1465/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż w załączniku nr 1 „Wieloletnia
Prognoza Finansowa”, w wierszu „2014”:
- w kolumnie 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”wykazano
kwotę 14.361.259 zł, zaś z planu wydatków po zmianach wynika, iż powinna to być kwota
12.276.156 zł:
- w kolumnie 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu
terytorialnego”wykazano kwotę 4.616.866 zł, zaś z planu wydatków po zmianach wynika, iż
powinna to być kwota 4.618.366 zł.
Ponadto w § 2 treści uchwały zawarto zapis „Określić wykaz przedsięwzięć
realizowanych w latach 2014 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”. Z załącznika
nr 2 do uchwały wynika, że przedsięwzięcia planowane są na lata 2014 – 2017.
Uchwała nrXXXIII/249/14 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 marca 2014 roku w
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014 – 2023Uchwała Kolegium Nr 1474/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż w załączniku nr 1 „Wieloletnia
prognoza finansowa”, w wierszu „2014”:
- w kolumnie 1.1.3 „podatki i opłaty” wykazano kwotę 22.059.278 zł, zaś z planu dochodów
po zmianach wynika, iż powinno być 22.155.278 zł;
- w kolumnie 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” wykazano
kwotę 11.472.909 zł, zaś z planu dochodów po zmianach wynika, iż powinno być
11.469.909 zł;
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- w kolumnie 6 „Kwota długu” winna być kwota 31.265.489,47 zł (jest 31.265.490 zł) –
różnica stanowi 0,53 zł (o tę kwotę powinny być pomniejszone wielkości od 2015 do 2022
roku).
Uchwała nrXXXIX/261/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 marca 2014 roku w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok - Uchwała Kolegium Nr 1485/14 –
postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż w § 3 treści przedmiotowej uchwały
błędnie wykazano kwoty budżetu po zmianach w zakresie wydatków ogółem, bieżących
i majątkowych. Wydatki te winny być wykazane w kwotach wynikających z załącznika nr 2
„Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2014 r.”, do przedmiotowej
uchwały.
Wobec powyższego zgodnie z planem wydatków po zmianach kwoty wykazane w § 2
powinny wynosić odpowiednio:
- wydatki ogółem powinny wynosić 18.847.640 zł, a nie jak wykazano 18.821.684 zł;
- wydatki bieżące powinny wynosić 14.271.302 zł, a nie jak wykazano 14.292.381 zł;
- wydatki majątkowe powinny wynosić 4.576.338 zł, a nie jak wykazano 4.529.303 zł.
Uchwała nrXXXVII/226/14 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2014 – 2020- Uchwała
Kolegium Nr 1488/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż w załączniku nr 1 „Wieloletnia
prognoza finansowa”, w wierszu „2014”:
− w kolumnie 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
błędnie wykazano kwotę 3.193.245 zł. Zgodnie z planem wydatków winno być
3.084.763 zł;
− w kolumnie 11.5 ,,Nowe wydatki inwestycyjne” błędnie wykazano kwotę 335.686 zł.
Zgodnie z planem wydatków winno być 305.686 zł;
− w kolumnie 11.6 ,,Wydatki majątkowe w formie dotacji” błędnie wykazano kwotę
100.000 zł. Zgodnie z planem wydatków winno być 130.000 zł.
Uchwała nrXXXII.179.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2014 – 2017- Uchwała
Kolegium Nr 1502/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż w załączniku nr 1 „Wieloletnia
Prognoza Finansowa”, w wierszu „2014”:
- w kolumnie 12.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: środki określone
w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy”wykazano kwotę 1.720.734 zł, zaś z planu dochodów po zmianach
wynika, iż powinna to być kwota 1.572.109 zł;
- w kolumnie 12.4.1 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowanie
środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy” wykazano kwotę 1.190.982 zł, zaś z planu
wydatków po zmianach wynika, iż powinna to być kwota 1.207.403 zł.
Uchwała nrXLIV/288/14 Rady Gminy Radziłów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok- Uchwała Kolegium Nr 1525/14 – postanowiono:
12

wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż w załączniku nr 4 „Wydatki na
programy i projekty realizowane ze środków pochodzących realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” wykazano symbole
rozdziałów niezgodne z budżetem po zmianach dla poniższych projektów:
- projekt 1.1 pod nazwą „Poprawa funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Szkole
Podstawowej w Radziłowie i Słuczu” ujęto w rozdziale 80101, natomiast w budżecie
zaklasyfikowano w rozdziale 80103;
- projekt 1.3 pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin” ujęto
w rozdziale 92605, natomiast w budżecie zaklasyfikowano w rozdziale 01010;
- projekt 1.4 pod nazwą „Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie – ETAP II” ujęto
w rozdziale 01010, natomiast w budżecie zaklasyfikowano w rozdziale 92605;
- projekt 2.1 pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego,
część II – administracja samorządowa” nie wykazano symbolu rozdziału (winien być rozdział
75023);
- projekt 2.2 pod nazwą „Poprawa funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Szkole
Podstawowej w Radziłowie i Słuczu” ujęto w rozdziale 80101, natomiast w budżecie
zaklasyfikowano w rozdziale 80103.
Uchwała nrXLIV/289/14 Rady Gminy Radziłów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2014-2023- Uchwała
Kolegium Nr 1526/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż w załączniku nr 1 „Wieloletnia
prognoza finansowa”, w wierszu „2014”:
− w kolumnie 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki
samorządu terytorialnego” wykazano kwotę 1.129.689 zł, natomiast z planu
wydatków budżetu gminy po zmianach wynika, iż powinno być 2.309.259 zł;
− w kolumnie 12.5 „Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami”
winny zostać wykazane środki krajowe na projekty, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy - czyli winny zostać wykazane środki z paragrafów z czwartą cyfrą „9”
i ewentualnie z czwartą cyfrą „0” - jeżeli wynika to z umowy. Dodatkowo, jeśli
jednostka wykonuje projekty, na realizację których umowa została zawarta po dniu
1 stycznia 2013 r. w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy kwoty winny zostać wykazane w kolumnie 12.6.
Uchwała nrXXXIV/162/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2014 – 2017- Uchwała Kolegium Nr
1527/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienie formalnepolegające na tym, iż w załączniku nr 1 „Wieloletnia
prognoza finansowa”w wierszu „2014”, w kolumnie 11.2 „Wydatki związane
z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” wykazano kwotę
1.634.200 zł, zaś z planu wydatków po zmianach wynika, iż powinno być 1.642.200 zł.
Uchwała nrXLI/350/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014 – 2025 - Uchwała Kolegium
Nr 1531/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienie formalnepolegające na tym, iż w załączniku nr 1 „Wieloletnia
prognoza finansowa”, w wierszu „2014”, w kolumnie 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków
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przeznaczonych na cele bieżące” błędnie wykazano kwotę 4.018.861 zł, zgodnie z planem
dochodów winno być 4.184.867 zł.
Członek sprawozdawca – Agnieszka Gerasimiuk w imieniu nieobecnegoAleksandra
Piszczatowskiego

Uchwała nr XXXII/226/2014 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 19 marca 2014
roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok- Uchwała Kolegium Nr 1466/14 –
postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem przepisu
art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, ze zm.) – poprzez nieprawidłowe wyodrębnienie w § 2 pkt 2 łącznej kwoty
planowanych wydatków bieżących i majątkowych;
- wezwano do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian
w budżecie.
Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu Wysokomazowieckiego dokonała zmian
w budżecie powiatu na 2014 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków
bieżących i majątkowych. Łączna kwota planowanych wydatków po zmianach,
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, została określona w § 2 pkt 2
uchwały w sposób następujący: wydatki ogółem 72.535.838 zł, z tego wydatki bieżące
w wysokości 46.723.215 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25.812.623 zł. Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wskazuje, że wielkości wyodrębnionych
w uchwale wydatków bieżących i majątkowych są nieprawidłowe, ponieważ faktyczny plan
wydatków bieżących budżetu po dokonanych zmianach wynosi 46.585.048 zł, a plan
wydatków
majątkowych
budżetu
po
dokonanych
zmianach
wynosi
25.950.790 zł.
Ponadto zwraca się uwagę na uchybienie formalne polegające na wpisaniu błędnego
symbolu rozdziału w załączniku nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2014 roku”. W zadaniu pod
nazwą „Budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i łącznikiem przy Zespole szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu” (lp. 3) zapisano rozdział 80195
natomiast zgodnie z planem wydatków budżetu powiatu należało wykazać rozdział 80120.
Uchwała nr 320/14 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 marca 2014 roku
zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wysokie
Mazowieckie na lata 2014 – 2017- Uchwała Kolegium Nr 1469/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż:
− w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w wierszu „2014”
wykazano błędną kwotę 22.620 zł w kolumnie 12.1.1 „-w tym środki określone w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy”, która zgodnie z planem dochodów po zmianach powinna
wynosić 20.293 zł;
− w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w wierszu „2014”
wykazano błędną kwotę 23.875 zł w kolumnie 12.3.1 „-w tym finansowane środkami
określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”, która zgodnie z planem wydatków po
zmianach powinna wynosić 20.293 zł;
− w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w wierszu „2014”
wykazano błędną kwotę 2.101.383 zł w kolumnie 12.4.1 „-w tym finansowane
14

środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”, która zgodnie z planem
wydatków po zmianach powinna wynosić 1.669.525 zł.
Uchwała nr XXVIII/197/14 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 28 marca 2014 roku w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok - Uchwała Kolegium Nr 1487/14 –
postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem przepisu
art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, ze zm.) – poprzez nieprawidłowe wyodrębnienie w § 3 łącznej kwoty
planowanych wydatków bieżących;
- wezwano do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian
w budżecie.
Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Szepietowie dokonała zmian w budżecie
gminy na 2014 rok polegających m.in. na zwiększeniu planu dochodów i wydatków
bieżących. Łączna kwota planowanych wydatków po zmianach, z wyodrębnieniem wydatków
bieżących i majątkowych, została określona w § 3 uchwały w sposób następujący: wydatki
ogółem 17.201.604 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 15.192.114 zł, wydatki
majątkowe w wysokości 1.986.447 zł. Kolegium Izby wskazuje, że wielkość wyodrębnionych
w uchwale wydatków bieżących jest nieprawidłowa, ponieważ faktyczny plan wydatków
bieżących budżetu po dokonanych zmianach wynosi 15.215.157 zł.
Uchwała nrXXXVII/228/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 marca 2014 roku w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2014 –
2023- Uchwała Kolegium Nr 1489/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż:
− w tytule uchwały wskazano, że podjęto uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2014-2023, a faktycznie Wieloletnia Prognoza
Finansowa obejmuje lata 2014-2022
− w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w wierszu „2014”
wykazano błędne kwoty w kolumnach 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”
oraz 11.5 ,,Nowe wydatki inwestycyjne” ponieważ suma wskazanych kwot zgodnie
z planem wydatków powinna wynosić 9.598.233 zł.
Uchwała nrXXXII/139/2014 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok 2014- Uchwała Kolegium Nr 1510/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 214 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) w
zakresie braku zaktualizowanego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z
budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Mały Płock dokonała zwiększenia planu
wydatków w dziale 010, rozdziale 01041, w paragrafie 2810 o kwotę 1.200 zł. W związku
z tym, iż jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom, zgodnie z art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.)należy dołączyć
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zaktualizowane zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego.
Uchwała nrXXIII/166/2014 Rady Gminy Sidra z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014 – 2020- Uchwała Kolegium Nr
1528/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż w załączniku nr 1 „Wieloletnia
prognoza finansowa”, w wierszu „2014”:
- w kolumnie 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” wykazano
kwotę 1.566.289 zł, zaś z planu dochodów po zmianach wynika, iż powinno być 1.476.293 zł;
- w kolumnach 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” i 11.5 „Nowe wydatki
inwestycyjne” wykazano łączną kwotę 1.417.211 zł, zaś z planu wydatków wynika, iż suma
tych kolumn powinna wynosić 1.401.276 zł.
Uchwała nrXXIII/170/2014 Rady Gminy Sidra z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Gminy Sidra z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała Kolegium Nr 1530/14 – postanowiono:
uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w związku z następującymi zapisami zawartymi
w:
1) Załączniku do Uchwały, w poz. „termin składania”, w zakresie zapisu „lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych”. Jest to związane z faktem, iż Rada Gminy
Sidra nie ujęła tej możliwości w zmienianej uchwale nr XVI/122/2012 z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie istotne naruszenie prawa oraz
wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia;
2) Załączniku do Uchwały, część D, w której nie przewidziano możliwości wykazania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, gdy na nieruchomości funkcjonuje
więcej niż jedno gospodarstwo domowe, ale gospodarstwa te nie tworzą wspólnoty
mieszkaniowej, co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, ze
zm.),
- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa oraz
wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia;
3) z Deklaracji stanowiącej załącznik do uchwały nie wynika, aby dopuszczono możliwość
składania deklaracji zgodnie z dyspozycją art. 6n ust.1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, tj. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa oraz
wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia;
Rada Gminy Sidra podjęła Uchwałę Nr XXIII/170/2014 w dniu 26 marca 2014 r. w sprawie
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Gminy Sidra z dnia 28 grudnia 2012
roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w
dniu 15 kwietnia 2014 r. stwierdza, co następuje.
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Powyższa uchwała narusza prawozakresie zapisu „lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych”. Jest to związane z faktem, iż Rada Gminy Sidra nie
ujęła tej możliwości w zmienianej uchwale nr XVI/120/2012 z dnia 28 grudnia
2012 r.
Ponadto w części D nie przewidziano możliwości wykazania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, gdy na nieruchomości funkcjonuje
więcej niż jedno gospodarstwo domowe, ale gospodarstwa te nie tworzą wspólnoty
mieszkaniowej, co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, ze
zm.), zgodnie z którym Rada Gminy określa wzór deklaracji uwzględniając konieczność
zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W kontekście sposobu ustalania opłaty wynikającego z przedmiotowej
Uchwały może to utrudnić prawidłową realizację świadczenia. Podmiot składający deklarację
nie ma bowiem możliwości prawidłowego wykazania opłaty w sytuacji, gdy osoby
zamieszkujące nieruchomość tworzą kilka gospodarstw domowych, ale nie funkcjonują w
ramach wspólnoty mieszkaniowej. W tym przypadku liczba osób zamieszkujących
nieruchomość (część D.1) nie będzie tożsama z liczbą osób tworzących gospodarstwo
domowe.
Ponadto Kolegium Izby wskazuje również na obowiązujące brzmienie art. 6n ust. 1
pkt 2 w zw. z art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. W art. 6m ust. 3 ustawy wprowadzono zapis, zgodnie z którym
deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być
składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w związku z czym Rada Gminy ma
obowiązek określenia warunków i trybu składania deklaracji w takiej formie.
Zarządzenienr 21/2014Burmistrza Tykocina z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2026- Uchwała Kolegium Nr 1957/14 –
postanowiono:
wskazać na uchybienie formalnepolegające na tym, iż w załączniku nr 1 „Wieloletnia
Prognoza Finansowa”, w wierszu „2014”, w kolumnie 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące” wykazano kwotę 3.053.153 zł, zaś z planu dochodów po
zmianach wynika, iż powinno być 3.048.109 zł.
Członek sprawozdawca – Agnieszka Gerasimiuk

Uchwała nr XXII/158/14 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 24 marca 2014 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2014 –
2018 - Uchwała Kolegium Nr 1467/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż w załączniku nr 1 „Wieloletnia
prognoza finansowa”, w wierszu „2014”:
- w kolumnie 1.1.3 „podatki i opłaty” wykazano kwotę 1.311.050 zł, zaś z planu dochodów
po zmianach wynika, iż powinno być 1.316.050 zł;
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- w kolumnie 1.1.5, w której wykazuje się dochody „z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące” wskazano kwotę 7.018.963 zł, zaś z planu dochodów na
2014 rok po zmianach wynika, iż powinno być 7.076.341 zł;
- w kolumnie 12.3.1, w której wykazuje się wydatki bieżące na programy, projekty lub
zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy „w
tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” wskazano 655 593 zł,
zaś z planu wydatków na 2014 rok po zmianach wynika kwota 593 316 zł.
Uchwała nr XLIV/446/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2014 rok - Uchwała Kolegium Nr 1483/14 – postanowiono:
- wskazać, że powyższa uchwała w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu gminy (załącznik nr 4), została podjęta z naruszeniem art. 211 ust. 5
w zw. z art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.);
– wezwać do usunięcia naruszenia prawa w toku dokonywania zmian w uchwale budżetowej.
Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Łapach dokonała zmian w budżecie gminy na
2014 rok, które polegały na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu. W związku
z tymi zmianami dokonano aktualizacji załącznika do uchwały budżetowej „Dotacje
z budżetu gminy na 2014 rok” – zestawienie dotacji po zmianach zawarto w załączniku nr 4
do omawianej uchwały. W wyniku analizy danych wykazanych w tym zestawieniu Kolegium
Izby wskazuje, że ujęto w nim kwotę dotacji udzielonej Bibliotece Publicznej
w nieprawidłowej wysokości, czyli 697.488 zł, która zgodnie z budżetem po zmianach
powinna wynosić 700.488 zł. Niezgodność ta stanowi naruszenie art. 211 ust. 5, w związku
z art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885, ze zm.). W świetle przywołanych przepisów ustawy, załączane do uchwały
budżetowej zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, które sporządza się
z uwzględnieniem podmiotów dotowanych i poszczególnych rodzajów dotacji, powinno być
zgodne z przyjętym w tym zakresie planem wydatków budżetu.
Uchwała nr XXIII/166/14 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie
zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.- Uchwała Kolegium Nr 1492/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienie formalnepolegające na tym, iż w części normatywnej uchwały
w
§ 2 wyraz „zmniejszyć” należy zastąpić wyrazem „zwiększyć” plan wydatków budżetowych.
Uchwała nr XXV/192/14 Rady Gminy Jasionówka z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadań związanych z
modernizacją dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasionówka- Uchwała
Kolegium Nr 1498/14 – postanowiono:
umorzyć postepowanie
Rada Gminy Jasionówka została poinformowała przez Regionalną Izbę Obrachunkową w
Białymstoku pismem z dnia 8.04.2014 r. nr RIO.II – 0004 – 27/14 o wszczęciu postepowania
nadzorczego dotyczącego przedmiotowej uchwały.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 15
kwietnia 2014 r. rozstrzygało czy przedmiotowa uchwała została podjęta z naruszeniem
art. 240a ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, ze zm.), z którego wynika, że jednostka samorządu terytorialnego
w okresie realizacji postępowania naprawczego ogranicza realizację zadań innych niż
obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych. W tym miejscu należy wskazać, że Rada
Gminy Jasionówka na tej samej sesji podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu
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naprawczego Gminy Jasionówka na lata 2014 – 2015. Badano również, czy pośrednio,
zapisami kwestionowanej uchwały, naruszono także art. 240a ust. 5 pkt 2 tej ustawy,
z którego wynika, że w okresie realizacji postepowania naprawczego jednostka nie może
udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. Udzielenie
pomocy rzeczowej wiąże się z poniesieniem nakładów w wysokości 50 000 zł, a zatem
z dokonaniem wydatku na nieobligatoryjne zadanie Gminy.
Na posiedzenie Kolegium stawił się Wójt Gminy Jasionówka – P. Jacek Kochański,
który wyjaśnił, iż pomoc rzeczowa udzielona Powiatowi Monieckiemu polegała na wkładzie
pracy urzędników Urzędu Gminy Jasionówka oraz koszcie pracy maszyn, co zostało
potwierdzone złożonymi dokumentami.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
po wysłuchaniu wyjaśnień oraz po wnikliwej analizie złożonych dokumentów postanowiło
jak na wstępie.
Uchwała nr XXV/194/14 Rady Gminy Jasionówka z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2014 – 2027- Uchwała
Kolegium Nr 1499/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż w załączniku nr 1 „Wieloletnia
prognoza finansowa”, w wierszu „2014”:
− w kolumnie 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”
błędnie wykazano kwotę 1.387.860 zł, zgodnie z planem dochodów winno być
1.394.420 zł;
− w kolumnie 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
błędnie wykazano kwotę 4.243.559 zł, zgodnie z planem wydatków winno być
4.240.709 zł;
− w kolumnie 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki
samorządu terytorialnego ” błędnie wykazano kwotę 1.173.857 zł, zgodnie z planem
wydatków winno być 1.74.857 zł.
Uchwała nr XXXI/192/14 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 marca 2014 roku o zmianach w
budżecie gminy na rok 2014- Uchwała Kolegium Nr 1500/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa
w zakresie błędnej klasyfikacji dochodów z WFOŚiGW, czym naruszono przepisy
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.).
Rada Gminy Jaświły w części normatywnej uchwały, zwiększyła dochody na dotację
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jaświły w kwocie
96.010,94 zł w dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 2700. Zgodnie zaś z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) dochody te należy klasyfikować w § 2460 – „Środki
otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”.
Uchwała nr XXXI/193/14 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 marca 2014 roku o zmianie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014 i lata 2015 – 2021- Uchwała Kolegium Nr
1501/14 – postanowiono:
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wskazać na uchybienia formalne polegające na tym, iż w załączniku nr 1 „Wieloletnia
prognoza finansowa”, w wierszu „2014”:
- w kolumnie 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” błędnie
wykazano kwotę 6.142.158 zł, zgodnie z planem wydatków po zmianach winno być
6.109.958 zł;
- w kolumnie 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu
terytorialnego” błędnie wykazano kwotę 1.458.898 zł, zgodnie z planem wydatków po
zmianach winno być 1.489.474 zł.
Uchwała nr XXXIII/176/2014 Rady Gminy Krypno z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - Uchwała Kolegium Nr 1505/14 –
postanowiono:
wskazać na uchybienie formalnepolegające na tym, iż w § 1 uchwały zawarto zapis, iż zgoda
na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego dotyczy roku 2015. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt
3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301)
uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu na zastosowanie do kolejnych lat
budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta.
Zarządzenie nr 28/14 Wójta Gminy Nowy Dwór z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian
w budżecie gminy - Uchwała Kolegium Nr 1512/14 – postanowiono:
- uznać iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 237 w zw.
z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.
885, ze zm.) w zakresie rozdysponowania dochodu przyjętego w dziale 801,
w rozdziale 80101, w paragrafie 2030
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie.
Wójt Gminy Nowy Dwór przedmiotowym zarządzeniem przyjął w planie dochodów
w dziale 801, w rozdziale 80101 kwotę 56.775 zł jako dotację celową otrzymaną z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Jednocześnie
rozdysponował tę kwotę w planie wydatków w dziale 801, w rozdziale 80103 czym naruszył
zasadę wykonywania budżetu zasadę wyrażoną w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. c w zw. z art. 257
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze
zm.). Zgodnie z tą zasadą dotacje celowe z budżetu państwa zaklasyfikowane w
odpowiednim dziale i rozdziale jednostka samorządu terytorialnego musi wydatkować w tym
samym dziale i rozdziale, w takiej samej kwocie jaką, otrzymała.
Uchwała nr165/XXXII/14 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie
zmian w budżecie na 2014 rok - Uchwała Kolegium Nr 1514/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienie formalne:Przedmiotową uchwałą dokonano między innymi
zwiększenia rezerw w dziale 758, rozdziale 75818 § 4810 na kwotę 700 zł. Można
domniemywać, iż zwiększenie w podanej podziałce klasyfikacyjnej dotyczy zwiększenia
rezerwy na zarządzenie kryzysowe, bowiem Kolegium uchwałą 856/14 z dnia 5 lutego 2014
roku uznało, iż w uchwale Rady Gminy Perlejewo nr 152/XXX/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Perlejewo na rok 2014, zaplanowano rezerwę na
zarządzanie kryzysowe w niewystarczającej wysokości. Brak jest jednak zapisów - zarówno
w treści uchwały, jak i objaśnieniach - z których wynikałoby jaką rezerwę zwiększyła Rada
Gminy.
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UchwałaRady Gminy w Perlejewie Nr 167/XXXII/14 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie
określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych,
na których zaprzestano produkcji rolnej- Uchwała Kolegium Nr 1515/14 – postanowiono:
uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w związku z zapisem zawartym w załączniku do
w/w Uchwały w zakresie pkt 4 lit. f), co stanowi naruszenie art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.).
- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa.
Rada Gminy w Perlejewie podjęła Uchwałę Nr 167/XXXII/14 w dniu 31 marca 2014
r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego
użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stwierdziło co następuje.
Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa.
W załączniku do przedmiotowej uchwały w pkt 4 pod lit. f) zapisano, że wniosek
powinien między innymi zawierać motywy skłaniające do zaprzestania produkcji rolnej.
Zapis ten jest sprzeczny z art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatkach
rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.). Na podstawie tego przepisu rada gminy może
wprowadzać zwolnienia określając w drodze uchwały, tryb i szczegółowe warunki zwolnienia
gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. Motyw jakim kieruje
się podatnik zaprzestając produkcji rolnej na danym obszarze, nie może mieć wpływu na
stosowanie zwolnienia przewidzianego w art. 12 ust. 9 ustawy. Wprowadzenie powyższego
zapisu w uchwale rady wykracza poza zakres kompetencji określony ustawą o podatku
rolnym.
Ponadto należy wskazać, iż załącznik stanowi integralną część uchwały i również
powinien być podpisany przez uprawniony podmiot.
Członek Kolegium Agnieszka Gerasimiuk przedstawiła sprawę budżetu Gminy Płaska na
2014 r.:
Pismem z dnia 3.02.2014 r. Wójt Gminy Płaska poinformował, że do dnia 31 stycznia
2014 r. organ stanowiący Gminy Płaska nie podjął uchwały budżetowej na 2014 r. i załączył
projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Płaska, które były przedstawione na sesji do uchwalenia, jednak Rada
Gminy nie podjęła tych uchwał. Następnie na posiedzeniu Kolegium RIO w dniu 5 lutego
2014 r., Kolegium RIO wezwało Radę Gminy Płaska do uchwalenia postępowania
naprawczego (Uchwała Kolegium Nr 864/14) i dostarczenie go do RIO w Białymstoku w
terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania. Główną przyczyną wezwania Rady Gminy do
uchwalenia postępowania naprawczego była: negatywna opinia składu orzekającego
Kolegium RIO w przedmiocieprojektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na
lata 2014 – 2028 oraz zastrzeżeń wniesionych przez Skład Orzekający RIO do projektu
uchwały budżetowej Gminy Płaska na 2014 rok (Uchwała Składu Orzekającego Nr RIO.V.00311-12/13 z dnia 04 grudnia 2014 r., Uchwała RIO.V.-00310-12/13 z dnia 04 grudnia 2014
r., Uchwała Kolegium Nr 1/14 z dnia 9 stycznia 2014 roku) oraz wykonanie budżetu Gminy
Płaska za 2013 rok, na podstawie analizy przedłożonych sprawozdań budżetowych za
grudzień 2013 roku: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz Rb-28S z
wykonania planu wydatków budżetowych, które wskazywały, że wskaźnik spłaty zadłużenia,
o którym mowa w art. 243 u.f.p. nie będzie zachowany dla 2014 roku.
Wójt Gminy Płaska pismem z dnia 28 marca 2014 r. poinformował, że w tym dniu
odbyła się sesja Rady Gminy Płaska. W wyniku głosowania nad podjęciem uchwały w
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sprawie przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Gminy Płaska – uchwała nie
została przyjęta. Jednocześnie do pisma dołączono projekt uchwały w sprawie postepowania
naprawczego, projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Płaska na rok 2014 oraz projekt
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2028.
Członek sprawozdawca zaproponowała, żeby przy ustalaniu budżetu dla Gminy
Płaska uwzględnić dane wynikające z przesłanych projektów uchwał, biorąc pod uwagę
ważny czynniki jakimi są: poziom rozchodów budżetu oraz poziom możliwych do uzyskania
dochodów (chodzi tu m.in. o realną do pozyskania kwotę 3,2 mln. złotych, o którą Gmina
Płaska prowadzi spór z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Litwy – dotyczy ona rozliczenia
projektu współfinansowanego z budżetu UE na budowę 700 przydomowych oczyszczalni
ścieków).
Dlatego biorąc pod uwagę projekty dokumentów przedstawione przez Wójta oraz dane
wynikające z sytuacji finansowej Gminy Pani Gerasimiuk zaproponowała przyjęcie –
ustalenie budżetu Gminy Płaska na 2014 r. w następującym kształcie:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 14.454.000,00 zł., z tego:
1) bieżące w wysokości 8.486.100,00 zł.;
2) majątkowe w wysokości 5.967.900,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr1.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 11.713.103,00 zł., z tego:
1) bieżące w wysokości 8.398.803,00 zł.;
2) majątkowe w wysokości 3.314.300,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
 W planie wydatków w dziale 758 rozdziale 75818 wyodrębnia się rezerwy:
1) ogólną w wysokości
– 12.400,00,-zł.;
2) celową w wysokości – 21.200,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego.
Wydatki ogółem: 11.713.103,00, z tego:
- Wydatki bieżące: 8.398.803,00, z tego:
• Wydatki jednostek budżetowych: 5.940.466,19, z tego:
 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.799.267,00
 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 2.141.199,19
• Dotacje na zadania bieżące: 470.935,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.301.031,76
• Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3: 288.620,05
• Obsługa długu: 397.750,00
- Wydatki majątkowe: 3.314.300,00 w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3: 3.290.300,00.
Podstawę do ustalenia wielkości budżetu na 2014 rok stanowiły sprawozdania z
wykonania budżetu 2013 roku oraz przedłożony przy Zarządzeniu Nr 257/14 Wójta Gminy
Płaska z dnia 20 marca 2014 roku projekt budżetu Gminy Płaska 2014 rok.
Plan dochodów oraz przychodów i rozchodów został przyjęty w kwotach i w
szczegółowości klasyfikacji budżetowej wynikających z przedłożonego ww. Zarządzeniem
przez Wójta Gminy projektu budżetu gminy na 2014 rok.
W związku z koniecznością zabezpieczenia refundacji środków wynikających
sfinansowania wydatków 2013 roku dochodami 2014 roku (subwencją oświatową) w kwocie
137.647 zł, dokonano zmniejszenia planu wydatków w tej wysokości.
W planie wydatków:
1) zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 92.782 zł, pozostawiając w budżecie zadania
kontynuowane i współfinansowane środkami europejskimi (wydatki inwestycyjne wynikające
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z projektu budżetu wynoszą 3.407.082 zł; zostały przyjęte do budżetu gminy przez Kolegium
w kwocie 3.314.300 zł).
Nie zostały ujęte do planu wydatków zadania sklasyfikowane:
- w dziale 700 rozdz. 70095 § 6050 w kwocie 20.000 zł dot. „Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej w Strzelcowiźnie,
- w dziale 750 w rozdz. 75023 w kwocie 18.000 zł „Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy”,
- w dziale 754 w rozdz. 75412 § 6060 w kwocie 8.920 zł zakup 3 szt motopomp do OSP,
- w dziele 900 rozdz. 90001 § 6050 w kwocie 45.862 zł „Budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej
w Przewięzi”.
2) rezerwy (ogólna i celowa) sklasyfikowane w dziale 758 rozdz. 75814 w projekcie budżetu
były ustalone w planie wydatków w kwocie 60.000 zł, Uchwałą Kolegium przyjęto 33.600
zł,
3) dokonano zmniejszenia dotacji dla gminnych instytucji kultury sklasyfikowanych w dziale
921 rozdz. 92109 o kwotę 18.465 zł (w projekcie budżetu planowano 370.000 zł, do budżetu
przyjęto 351.535 zł, mając na uwadze zrealizowane kwoty dotacji w 2012 roku 220.000 zł i w
2013 roku 322.300 zł).
Zarówno w planie dochodów i też w planie wydatków, w stosunku do przedłożonego
projektu, nastąpiły zmiany w związku z uporządkowaniem klasyfikacji budżetowej –
Kolegium przyjęło Uchwałę Kolegium Nr 1518/14.
Uchwała nr XXVII/241/14 Rady Gminy Zawady z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawady na lata 2014 – 2033- Uchwała
Kolegium Nr 1540/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż:
− w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w wierszu „2014”
wykazano błędną kwotę 80.000 zł w kolumnie 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków
przeznaczonych na inwestycje”, która zgodnie z planem dochodów po zmianach
powinna wynosić 1.545.838 zł.
− w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w wierszu „2014”
wykazano błędne kwoty w kolumnach 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”
oraz 11.5 ,,Nowe wydatki inwestycyjne” ponieważ suma wskazanych kwot zgodnie
z planem wydatków powinna wynosić 3.038.194 zł.
− w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w wierszu „2014”
nie wykazano kwoty w kolumnie 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji”, która
zgodnie z planem wydatków po zmianach wynosi 25.000 zł.
Uchwała nr XXVII/242/14 Rady Gminy Zawady z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian
w budżecie Gminy na 2014 rok- Uchwała Kolegium Nr 1542/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż nie dostosowano załącznika nr 3 „Limit
wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.” do planu wydatków po zmianach,
w rozdziale 80101, w §§ 6057 i 6059, gdzie zaplanowano kwoty odpowiednio: 1 365 347 zł i
240 944 zł, a także w rozdziale 80103, w §§ 6057 i 6059 – kwoty 85 417 zł i 15 074 zł.
Uchwała Rady Gminy Zawady nr XXVII/251/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XIX/183/13 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/183/13
Rady Gminy Zawady z dnia 28 lutego 2013 roku dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- Uchwała Kolegium Nr 1543/14 –
postanowiono:
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uznać, iż powyższa uchwała w sposób istotny narusza prawo w związku z następującymi
zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do Uchwały:
- w części E, w punkcie 30 w zakresie zapisu, iż wypełniający deklarację winien podać „Imię
i Nazwisko osoby zamieszkującej w gospodarstwie domowym położonym na nieruchomości
wskazanej w części D.2. niniejszej deklaracji”, co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 ustawy z
dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
ze zm.);
- W części F. w pkt.36 w zakresie zapisu: „(stawkę opłaty określa uchwała Nr XXVII/…/14
Rady Gminy Zawady z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rada Gminy Zawady w dniu 26 marca 2014 r. podjęła uchwałę nr XXVII/251/14
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/13 Rady Gminy Zawady z dnia 28 lutego 2013 roku
dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
15 kwietnia 2014 r. stwierdza co następuje.
Powyższa uchwała w sposób istotny narusza prawo. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady
Gminy Zawady Nr XXVII/251/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XIX/183/13 Rady Gminy Zawady z dnia 28 lutego 2013 roku dotyczącej wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części E, w punkcie 30
zawarła zapis, iż wypełniający deklarację winien podać „Imię i Nazwisko osoby
zamieszkującej w gospodarstwie domowym położonym na nieruchomości wskazanej w części
D.2. niniejszej deklaracji”, co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399 ze zm.) w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a w przypadku
określenia wysokości opłaty dane te są zbędne.
W części F. w pkt.36 zawarto następujący zapis: „(stawkę opłaty określa uchwała Nr
XXVII/…/14 Rady Gminy Zawady z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty)”należy doprecyzować, iż chodzi o uchwałę Nr XXVII/250/14.
Ponadto zwraca się uwagę, iż z treści uchwały nie wynika, aby dopuszczono możliwość
składania deklaracji zgodnie z dyspozycją art. 6n ust.1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, tj. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Uchwała nr XXIV/184/14 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Jasionówka na rok 2014- Uchwała Kolegium Nr 1587/14 –
postanowiono:
umorzyć postepowanie
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w dniu 5 lutego 2014 r.
podjęło uchwałę nr 831/14, w którym stwierdziło, iż ww. uchwała została podjęta z istotnym
naruszeniem obowiązujących przepisów w zakresie niezachowania 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 ze zm.) w roku 2014. Jednocześnie wezwało Radę Gminy do opracowania
postępowania naprawczego zgodnie z art. 240a ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
i przedłożenia go do RIO w Białymstoku w terminie 45 dni od dnia otrzymania niniejszego
wezwania.
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W dniu 1 kwietnia 2014 r. do tut. Izby wpłynęła uchwała nr XXV/195/14 Rady Gminy
Jasionówka z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu postępowania
naprawczego Gminy Jasionówka na lata 2014-2015. Powyżej wymieniony program
naprawczy został pozytywnie zaopiniowany przez Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: przewodnicząca Agnieszka Gerasimiuk oraz
członkowie: Dariusz Renczyński i Aleksander Piszczatowski, uchwałą Nr II-00314/14
z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o programie postępowania
naprawczego Gminy Jasionówka na lata 2014-2015.
Uchwała nr XXXVII/220/2014 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 marca 2014 r. w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchowola na lata 2014-2022 Uchwała Kolegium Nr 1960/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienie formalne polegające na tym, iż w załączniku nr 1 „Wieloletnia
Prognoza Finansowa” suma kolumn 11.4 (Wydatki inwestycyjne kontynuowane) i 11.5
(Nowe wydatki inwestycyjne) wynosi 1.480.107 zł, zaś z budżetu wynika, iż powinno być
1.426.107 zł.
Członek sprawozdawca – Joanna Salachna

Uchwała nr LV/403/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2014-2018- Uchwała
Kolegium Nr 1486/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalne polegające na tym, iż w załączniku nr 1 „Wieloletnia
Prognoza Finansowa” w kolumnie 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów
wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już
zaciągniętych” w latach 2014-2018 wykazano łącznie ze spłatami planowanymi do
zaciągnięcia.
Dodatkowe uchybienia formalne zostały wykazane w załączniku do uchwały
Kolegium.
Uchwała nr XXIX/178/14 Rady Gminy Kuźnica z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2014-2023- Uchwała
Kolegium Nr 1508/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała w sposób istotny narusza dyspozycję art. 212 ust.1 pkt 3 i 5 w
zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U.z 2013 r.
poz. 885 ze zm.)i w związku z tym stwierdzić nieważność przedmiotowej uchwały w zakresie
kwot wykazanych w wierszu „2014”.
Rada Gminy Kuźnica dokonała zmian w budżecie gminy uchwałą nr XXIX/179/14 z dnia 25
marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w zakresie planu dochodów,
wydatków oraz przychodów. Spowodowało to zmniejszenie planu dochodów
o 57.837 zł,
zwiększenie planu wydatków o 202.163 zł oraz przychodów o 260.000 zł.
W planie
przychodów Rada zwiększyła wolne środki o 560.000 zł, zaś środki pochodzące
z
kredytów i pożyczek zmniejszyła o 300.000 zł. Dokonane zmiany spowodowały wzrost
deficytu o 260.000 zł, który po zmianach wynosi 1.618.512 zł, a zostanie pokryty kredytem
długoterminowym w wysokości 1.200.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości
418.512 zł. Jak wynika z bilansu z wykonania budżetu Gminy Kuźnica sporządzonego na
dzień 31 grudnia 2013 r. oraz sprawozdania Rb – NDS za IV kwartały 2013 r. jednostka nie
dysponuje wolnymi środkami w wysokości wystarczającej na pokrycie deficytu w kwocie
418 512 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 451.488 zł. Tym samym
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narusza dyspozycję art. 212 ust.1 pkt 3 i 5 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).
W związku z powyższym dane wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Kuźnica (uchwała Nr XXIX/178/14) w zakresie roku 2014 r. także są niewłaściwe i powodują
naruszenie wyżej przytoczonych przepisów ustawy o finansach publicznych.
Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
stwierdziło jak w sentencji.
Uchwała nr XXIX/179/14 Rady Gminy Kuźnica z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmian
budżetu gminy na 2014 rok- Uchwała Kolegium Nr 1509/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała w sposób istotny narusza dyspozycję art. 212 ust.1 pkt 3 i 5 w
zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, ze zm.) i w związku z tym stwierdzić nieważność uchwały w całości.
Rada Gminy Kuźnica przedmiotową uchwała dokonała zmian w budżecie w zakresie planu
dochodów, wydatków oraz przychodów. Spowodowało to zmniejszenie planu dochodów o
57.837 zł, zwiększenie planu wydatków o 202.163 zł oraz przychodów o 260.000 zł. W planie
przychodów Rada zwiększyła wolne środki o 560.000 zł, zaś środki pochodzące z kredytów i
pożyczek zmniejszyła o 300.000 zł. Dokonane zmiany spowodowały wzrost deficytu o
260.000 zł, który po zmianach wynosi 1.618.512 zł i zostanie pokryty kredytem
długoterminowym w wysokości 1.200.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 418.512
zł. Jak wynika z bilansu z wykonania budżetu Gminy Kuźnica sporządzonego na dzień 31
grudnia 2013 r. oraz sprawozdania Rb – NDS za IV kwartały 2013 r. jednostka nie dysponuje
wolnymi środkami w wysokości wystarczającej na pokrycie deficytu w kwocie 418.512 zł
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 451.488 zł. Tym samym naruszono
dyspozycję art. 212 ust.1 pkt 3 i 5 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.). W związku z powyższym
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stwierdziło jak w sentencji.
Uchwała nr XXXVI/156/14 Rady Gminy Trzcianne z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian
w budżecie Gminy Trzcianne na 2014 rok - Uchwała Kolegium Nr 1534/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa polegającym
na przyjęciu błędnej klasyfikacji dochodów budżetowych z tytułu płatności w ramach budżetu
środków europejskich – w dziale 758, rozdziale 75862;
- wezwać Radę Gminy do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku
dokonywania zmian w uchwale budżetowej.
Przedmiotową uchwałą dokonano zmian planu dochodów budżetowych m.in. poprzez
zwiększenie o kwotę 128 661 zł planu dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale
75862 „Program operacyjny Kapitał Ludzki” (§ 2007). Jak wynika z postanowień załącznika
nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 ze zm.), w rozdziale 75862 ujmuje się dochody
samorządu województwa w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w zakresie osi
priorytetowych, dla których samorząd województwa jest Instytucją Pośredniczącą.
Z przywołanego postanowienia wynika zatem, że wskazany rozdział klasyfikacji budżetowej
nie powinien występować w budżecie gminy – beneficjenta środków z POKL. W budżecie
gminy właściwym rozdziałem klasyfikacji dla omawianych dochodów jest rozdział, w którym
planowana jest realizacja projektu finansowanego z udziałem środków pomocowych.
Z postanowień uchwały wynika, że wydatkowanie środków pozyskanych na realizację
projektu planowane jest w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 „Oddziały
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przedszkolne w szkołach podstawowych” (w tych podziałkach zaplanowano też dotacje
z tytułu współfinansowania krajowego realizacji projektu – § 2009).
Ponadto zwraca się uwagę na uchybienie formalne polegające na zakwalifikowaniu w
załączniku nr 3 do uchwały Parafii Rzymskokatolickiej do sektora finansów publicznych.
Członek sprawozdawca – Marcin Tyniewicki
Uchwała nr XXI/142/2014 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki na lata 2014 – 2017- Uchwała
Kolegium Nr 1482/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż w załączniku nr 1 „Wieloletnia
prognoza finansowa”, w wierszu „2014” w kolumnie 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące” błędnie wykazano kwotę 1.519.453 zł. Zgodnie z planem
dochodów winno być 1.561.603 zł.
Ponadto w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w wierszu „2014”
w kolumnie 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których
mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” błędnie
wykazano kwotę 1.073.970 zł.Ze sprawozdania Rb-Z za IV kwartały 2013 roku wynika, iż
stan zobowiązań już zaciągniętych wynosi 1.939.242 zł.
Uchwała nr XXX/186/14 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Nowe Piekuty na lata 2014-2022Uchwała Kolegium Nr 1585/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające 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 budżetu (według stanu na dzień 20.03.2014
r.) i wartościami wykazanymi dla roku 2014 w prognozie finansowej obrazuje załącznik do
uchwały.
Członek sprawozdawca – Paweł Gałko
Uchwała nr XLIV/243/14 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 r.- Uchwała Kolegium Nr 1468/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz. U. Nr 38 poz. 207, ze zm.) w zakresie błędnego zaklasyfikowania w załączniku nr 1
„Plan dochodów 2014” dochodu przyjętego w dziale 801, w rozdziale 80104, w paragrafie
2310;
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie.
Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Siemiatycze dokonała zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu na 2014 rok. W załączniku nr 1 „Plan dochodów 2014” przyjęła w dziale
801, w rozdziale 80104, w paragrafie 2310 kwotę 360.000 zł. W związku z tym, iż dochód ten
został przyjęty w ramach porozumienia z Gminą Siemiatycze na dowóz dzieci z terenu gminy
do przedszkoli miejskich to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca
2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych winien być sklasyfikowany w dziale
801, w rozdziale 80113.
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Uchwała nr 184/XXXVI/14 Rady Miasta Zambrów z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów
na lata 2014 – 2017- Uchwała Kolegium Nr 1470/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż:
− w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w wierszu „2014”, w kolumnie
4.1.1 „Nadwyżka Budżetowa z lat ubiegłych w tym: na pokrycie deficytu budżetu”
nie wykazano kwoty na pokrycie deficytu budżetu pochodzącej z nadwyżki
budżetowej;
− w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w wierszu „2014”
w kolumnie 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
wykazano kwotę 24.689.457 zł, zaś z planu wydatków miasta wynika, iż powinno być
24.635.149 zł;
− w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, w wierszu 1.1.1.1 ,,Zapobieganie
wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie – Wyposażenie w komputery i dostęp do
internetu dla osób wykluczonych cyfrowo” podano błędne kwoty w kolumnach
,,Łączne nakłady finansowe” oraz ,,Limit zobowiązań”, ponieważ suma wydatków,
które zostaną poniesione w latach 2014-2015 wynosi 1.379.826,20 zł.
Uchwała nr 195/XXXVI/14 Rady Miasta Zambrów z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu - Uchwała Kolegium Nr 1473/14
– postanowiono:
wskazać na uchybienia formalne polegające na tym, iż w budżecie miasta zaplanowano
wydatek ujęty w planie wydatków w § 6620 ,,Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego”. Jak sugeruje przedmiotowa uchwała, Miasto
Zambrów udziela pomocy finansowej, a nie dotacji na podstawie porozumień. W związku
z tym należy dostosować budżet pod względem klasyfikacji po stronie wydatków do § 6300.
Należy też wskazać, iż kwestie kompetencji do zawarcia umowy w sprawie udzielenia dotacji
celowej reguluje art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, ze zm.), w związku z tym Rada Miasta powtarza regulacje ustawowe.
Uchwała nr XXXVIII/218/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 26 marca 2014 roku w
sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2014 –
2024 - Uchwała Kolegium Nr 1478/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające na:
- wykazaniu błędnej kwoty 6 851 995 zł w kolumnie 11.1 „wydatki bieżące na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane” w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w wierszu
„2014”, która zgodnie z planem wydatków po zmianach powinna wynosić 6 829 195 zł.
- braku realistyczności w kolumnie 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi ”, w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”,
w wierszach „2016 - 2024”, do czego zobowiązuje art. 226 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).
Uchwała nr XXIII/185/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 marca 2014 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2019
- Uchwała Kolegium Nr 1479/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż w załączniku nr 1 „Wieloletnia
Prognoza Finansowa”:
a) w wierszu „Wykonanie 2013”:
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- w kolumnie 6 „Kwota długu” wykazano kwotę 943.400 zł, zaś ze sprawozdania Rb-Z za
2013 r. wynika, iż powinna być kwota 944.982,35 zł;
- w kolumnie 14.2 „Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu”
nie wykazano kwoty, natomiast ze sprawozdania Rb-Z za 2013 rok wynika, iż powinno być
1.582,35 zł;
b) w wierszu „2014 a”:
- w kolumnie 12.4.1 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane
środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy” powinna zostać wykazana kwota będąca
sumą kwot z paragrafów wydatków majątkowych z czwartą cyfrą „7”, czyli 1.906.551 zł a nie
jak wykazano 1.836.551 zł.
UchwałaRady Miejskiej w Knyszynie nr XXVIII/229/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXV/230/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące
działalność oświatową- Uchwała Kolegium Nr 1480/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała w sposób istotny narusza art. 223 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.)
w zakresie zapisów zawartych w § 4 pkt 2 powyższej uchwały i w związku z tym stwierdzić
nieważność uchwały w tej części.
W dniu 4 kwietnia 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła
uchwała Rady Miejskiej w Knyszynie nr XXVIII/229/14 z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/230/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia
28 września 2010 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez jednostki
budżetowe prowadzące działalność oświatową. Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu
9 kwietnia 2014 r. wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej uchwały,
o którym poinformowała Radę Miejską w Knyszynie. Dnia 15 kwietnia 2014 r. na
posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stwierdziło, co
następuje.
Rada Miejska w Knyszynie w § 1 przedmiotowej uchwały dokonała zmian źródeł dochodów
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych określonych uchwałą nr
XXXV/230/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 września 2010 r. Zgodnie
z § 1 pkt 1 przedmiotowej uchwały, a § 4 pkt 2 zmienionej uchwały, źródłem dochodów
gromadzonych na wydzielonym rachunku mogą być „odszkodowania i wpłaty za utracone lub
uszkodzone mienie będące w zarządzie”. Powyższe modyfikuje ustawowy zapis art. 223
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku
poz. 885, ze zm.), z którego wynika wprost, iż: „Samorządowe jednostki budżetowe
prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku
dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
pochodzące w szczególności z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie
będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej”.
Uchwała nr XXVIII/238/14 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok- Uchwała Kolegium Nr 1481/14 –
postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa
w zakresie błędnej klasyfikacji dochodów z WFOŚiGW, czym naruszono przepisy
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
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klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.).
Rada Miejska w Knyszynie
w dniu 27 marca 2014 r. podjęła uchwałę
Nr XXVIII/238/14 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stwierdziło co następuje.
Rada Miejska w Knyszynie w załączniku nr 1 przedmiotowej uchwały, zwiększyła dochody
pochodzące z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie azbestu na terenie gminy Knyszyn
w kwocie 18.541 zł, w dziale 900, rozdziale 90002, § 2440. Zgodnie zaś z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) środki te należy klasyfikować w § 2460 – „Środki otrzymane
od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”.
Uchwała nr31.183.2014 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2014 rok- Uchwała Kolegium Nr 1491/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) w zakresie błędnej klasyfikacji paragrafowej spłaty pożyczki
na wyprzedzające finansowanie;
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy dokonała zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu na 2014 rok. Wśród zmian, w załączniku nr 5 „Przychody i rozchody budżetu
w 2014 r.”, w rozchodach wykazała błędną klasyfikację spłaty pożyczki na wyprzedzające
finasowanie, tj. § 992, zgodnie zaś z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca
2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.)
powinien być wykazany § 963.
Ponadto należy wskazać na uchybienia formalne polegające na tym, iż w:
- § 2 uchwały zapisano: „Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie
z załącznikiem Nr 2”. W związku z tym, iż załącznik nr 2 stanowi o zmianach w planie
wydatków wskazany zapis powinien otrzymać brzmienie: „Dokonuje się zmian w planie
wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2”;
- w załączniku nr 3 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014” w poz. 8 wykazano
zadanie pn. „Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Dubiczach Cerkiewnych” w paragrafie 6050, zamiast w paragrafie 6060.
Uchwała nrXXVII/147/14 Rady Gminy Grabowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Grabowo na 2014 rok - Uchwała Kolegium Nr 1495/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 249 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.) w zakresie uchwalenia „Planu dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” (załącznik
nr 7 do uchwały), tj. przekroczenia kompetencji organu wykonawczego;
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z naruszeniem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26
kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1166) w
zakresie utworzenia w § 5 ust. 1 pkt 2 rezerwy celowej w wysokości 30.000 zł, tj. 0,49%
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wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia
i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Grabowo dokonała zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu na 2014 rok. Wśród dokonanych zmian, m.in. uchwaliła „Plan dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami” (załącznik nr 7 do uchwały), tj. z przekroczeniem kompetencji organu
wykonawczego. Zgodnie bowiem z art. 249 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.)tozarząd jednostki samorządu
terytorialnegoopracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, w terminie 21 dni od dnia podjęcia
uchwały budżetowej.
Ponadto Rada Gminy w § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały utworzyła rezerwę celową
w wysokości 30.000 zł, tj. 0,49% wydatków, czym naruszyła art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26
kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1166), który
stanowi, iż budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż
0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki
inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
Dodatkowo należy wskazać na uchybienie formalne polegające na tym, iż
w załączniku nr 6 „Plan dotacji na 2014 r.” błędnie zsumowano dotacje podmiotowe dla
jednostek sektora finansów publicznych. Sumę tych dotacji wykazano w kwocie 161.711 zł,
zaś z matematycznego wyliczenia, a także z planu wydatków wynika kwota 169.000 zł.

Uchwała nrXXVII/148/14 Rady Gminy Grabowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 - Uchwała Kolegium Nr 1496/14 –
postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem załącznika nr 1 do
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, ze zm.) w zakresie
braku w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” kolumny 12.5 „Wydatki na
wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu
na stopień finansowania tymi środkami”;
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Grabowo dokonała zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2014-2020. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza
Finansowa” nie wykazała odpowiedniej kwoty w kolumnie 12.5 „Wydatki na wkład krajowy
w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania
tymi środkami”, do czego zobowiązuje załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, ze zm.).
Ponadto należy wskazać na uchybienia formalne polegające na tym, iż:
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- w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, w kolumnie 11.1 „Wydatki bieżące
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, w roku 2014 wykazano 5.502.302 zł, zaś
zgodnie z planem wydatków po zmianach powinna być wykazana kwota 5.473.802 zł;
- w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, w kolumnie 12.1.1 „w tym środki
określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” w roku 2014 wykazano 278.300 zł, zaś zgodnie z
planem dochodów po zmianach powinna być wykazana kwota 284.082 zł;
- w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, w kolumnie 14.1 „Spłaty rat
kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające
wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” wykazano zobowiązania planowane do
zaciągnięcia w 2014 r.;
- w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” wykazano
zadanie 1.1.2.1 nie określając jednocześnie wydatków w 2014 roku (bez limitu na 2014 rok).
Zarządzenie nr202/14 Wójta Gminy Grabowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy Grabowo- Uchwała Kolegium Nr 1497/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienie formalnepolegające na tym, iż w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b zarządzenia
wykazano błędny plan wydatków majątkowych po zmianach. Zgodnie z planem wydatków
budżetu po zmianach kwota wydatków majątkowych wynosi 3.603.131 zł, a nie jak wykazano
3.578.131 zł.
Uchwała nr XXXI/163/14 Rady Gminy Kobylin - Borzymy z dnia 28 marca 2014 r. w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok - Uchwała Kolegium Nr
1503/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa
w zakresie nieustalenia limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – do czego
wzywano Radę Gminy w Uchwale Kolegium nr 1166/14 z dnia 18 lutego
2014 r., oraz błędnego ustalenia upoważnienia udzielonego Wójtowi do zaciągania kredytów i
pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i
kredytów, co jest sprzeczne z art. 212 ust. 1 pkt 6 w związku
z art. 89 ust. 1 pkt 3 oraz art. 212 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 89 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.);
– wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie.
W przedmiotowej uchwale nie dokonano zmiany limitu zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, do czego wezwano Radę Gminy
w Uchwale Kolegium nr 1166/14 z dnia 18 lutego 2014 r. Narusza to dyspozycję art. 212 ust.
1 pkt 6 w zw. z art. 89 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.), a uwagi Kolegium RIO pozostają aktualne w tym
zakresie.
Ponadto w § 4 przedmiotowej uchwały upoważniono Wójta do zaciągania kredytów
i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w prawidłowej kwocie 230 759 zł, ale
nie unieważniono upoważnienia z § 11 uchwały nr XXX/156/14 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kobylin Borzymy na 2014 rok. W związku z tym w chwili obecnej funkcjonują dwa upoważnienia
Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
w kwocie 230 759 zł i 267 000 zł. Stanowi to naruszenie art. 212 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 89
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.)
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Zarządzenie nr 166/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2014-2031Uchwała Kolegium Nr 1504/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższe zarządzenie zostało podjęte z nieistotnym naruszeniem prawa
w zakresie braku realistyczności prognozowanych wielkości budżetowych w okresie 2015 –
2016, czym naruszono dyspozycję 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.);
- uznać, iż powyższe zarządzenie zostało podjęte z nieistotnym naruszeniem załącznika nr 1
do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, ze zm.) w
zakresie braku wykazania wartości w kolumnach 14.3 i 14.3.1;
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
wieloletniej prognozie finansowej.
Wójt Gminy Kołaki Kościelne przedmiotowym zarządzeniem dokonał zmian
w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2031. Objaśnienia stanowiące załącznik nr
3 do zarządzenia nie dają wystarczających podstaw do oceny wiarygodności oszacowanych
wielkości dochodów bieżących oraz wydatków majątkowych dla okresu 2015 -2016 (dochody
bieżące: rok 2015 -wzrost o 42,38% w stosunku do wykonania roku 2013, rok 2016 - wzrost
o 45,51% w stosunku do wykonania roku 2013; wydatki majątkowe: rok 2015 – wzrost
o 1.207,2% w stosunku do wykonania roku 2013.
Obowiązek realistycznego ujmowania 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.).
Ponadto w kolumnie 14.3 „Wydatki zmniejszające dług” i w kolumnie 14.3.1 „spłata
zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w pkt 14.3.3” zaniechano wykazania
wartości w odpowiednich wierszach. Stanowi to naruszenie załącznika nr 1 do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, ze zm.), bowiem ze
sprawozdania Rb-Z za IV kwartały 2013 r. oraz z kolumny 14.2 wiersz „2013” wynika, iż
gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 72.342,26 zł i taką wartość należało
wykazać we wskazanych kolumnach.
Uchwała nrXXV/301/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie
udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu - Uchwała Kolegium Nr 1538/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała w sposób istotny narusza dyspozycję z art. 219 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i w związku
z tym stwierdzić nieważność uchwały w całości.
Rada Gminy Wyszki podjęła Uchwałę nr XXV/301/14 w dniu 31 marca 2014 roku w
sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu. Regionalna Izba Obrachunkowa
w
dniu 7 kwietnia 2014 r. wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, o
którym poinformowała Radę Gminy Wyszki. Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień
15 kwietnia 2014 r. stawili się Wójt Gminy Wyszki – P. Ryszard Perkowski oraz pracownik
Urzędu Gminy Wyszki – P. Małgorzata Młodzianowska, którzy złożyli swoje wyjaśnienia.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 15
kwietnia 2014 r. po wysłuchaniu wyjaśnień oraz po przeanalizowaniu uchwały stwierdziło co
następuje.
Rada Gminy Wyszki przedmiotową uchwałą postanowiła o udzieleniu dotacji
przedmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku
Podlaskim. Zgodnie z art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
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publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.) „dotacje przedmiotowe mogą być
udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowych zakładów
budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych”. Dyspozycja art. 219 ust. 2 tejże
ustawy dopuszcza udzielanie dotacji przedmiotowych dla jednostek innych, niż samorządowe
zakłady budżetowe pod warunkiem, iż jest to uregulowane w odrębnych ustawach. Zgodnie
z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 217, ze zm.), podmiot wykonujący działalność leczniczą może
otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na „realizację zadań w zakresie programów
zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz
wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań”. Powyższa dyspozycja
wskazuje cel na jaki środki publiczne mogą być przeznaczane. Art. 115 ust. 1 pkt 1 tejże
ustawy stanowi również, iż podmioty prowadzące działalność leczniczą, mogą uzyskiwać
środki finansowe na realizację zadań na podstawie zawartej umowy z jednostką samorządu
terytorialnego. Natomiast przepis art. 114 ust. 3 wyraźnie wskazuje, iż jednostka samorządu
terytorialnego może udzielić dotacji w rozumieniu przepisów ustawy o finansach
publicznych. Należy zauważyć, iż ze względu na to, że ustawodawca wskazuje w art. 114
ustawy o działalności leczniczej cele na jakie mogą być udzielane dotacje z budżetu jst,
należy stwierdzić, że powyższa dotacja winna mieć charakter celowy.
Uchwała nrXXV/302/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok - Uchwała Kolegium Nr 1963/14 – postanowiono:
z
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 211 ustawy
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) w
zakresie braku wolnych środków na pokrycie spłat kredytów i pożyczek;
- uznać iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 212 ust. 1 pkt
oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j.t. Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, ze zm.) w zakresie określenia wysokości limitu do zaciągania zobowiązań
oraz upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągania tytułów dłużnych na spłatę
wcześniejszych zobowiązań;
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie
w
Rada Gminy Wyszki podjęła Uchwałę nr XXV/302/14 w dniu 31 marca 2014 roku
sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 8
kwietnia 2014 r. wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, o którym
poinformowała Radę Gminy Wyszki. Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 15
kwietnia 2014 r. stawili się Wójt Gminy Wyszki – P. Ryszard Perkowski oraz pracownik
Urzędu Gminy Wyszki – P. Małgorzata Młodzianowska, którzy złożyli swoje wyjaśnienia.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 15
kwietnia 2014 r. po wysłuchaniu wyjaśnień oraz po przeanalizowaniu uchwały stwierdziło, co
następuje.
Rada Gminy Wyszki uchwałą Nr XXV/302/14 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. dokonała zmian w budżecie, skutkujących
zwiększeniem planowanego deficytu o kwotę 1.026.266,02 zł. Jako źródło jego pokrycia
wskazano kredyt długoterminowy w wysokości 1.065.492,83 zł. Jednocześnie dokonano
zmiany źródeł finansowania wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rozchodów). Ustalono, iż
wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 360.773,19 zł, będą spłacane
z wolnych środków w wysokości 66.266,02 zł oraz kredytów w wysokości 294.507,17 zł.
Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 przez pojęcie wolnych środków należy rozumieć: „nadwyżkę
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
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ubiegłych”. Ze sporządzonego bilansu z wykonania budżetu za rok 2013 wynika, iż gmina
dysponuje takimi środkami wewnętrznymi, możliwymi do zaangażowania w budżecie roku
2014, w wysokości 65.732,68 zł. Powyższe wskazuje zatem, iż gmina angażując wolne
środki w kwocie 66.266,02 zł zaburza konstrukcję budżetu, co stanowi naruszenie dyspozycji
art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku
poz. 885, ze zm.).
Ponadto w badanej uchwale dokonana zmiana źródeł pokrycia wcześniej
zaciągniętych zobowiązań, winna skutkować dostosowaniem wysokości limitu do zaciągania
zobowiązań na ten cel (§ 6 pkt 3 uchwały) oraz upoważnienia dla organu wykonawczego
do zaciągania tytułów dłużnych na spłatę wcześniejszych zobowiązań (§ 8 pkt 1 lit. c). Brak
zmiany powyższych zapisów narusza art. 212 ust. 1 pkt 6 oraz art. 212 ust.2 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885,
ze zm.).
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na uchybienie formalne polegające na nie
wykazaniu w załączniku nr 4 ,,Na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i funduszu spójności” środków wykazanych w planie wydatków
w dziale 801, rozdziale 80103 w paragrafach z czwartą cyfrą ,,7” i ,,9”.
Uchwała nrXXV/303/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2014-2025 - Uchwała Kolegium Nr
1964/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 211 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) w zakresie
braku wolnych środków na pokrycie spłat kredytów i pożyczek;
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa, w zakresie
wskazania błędnego limitu zobowiązań w załączniku nr 2 do ww. uchwały, do czego
zobowiązuje art. 226 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
WPF.
Rada Gminy Wyszki podjęła Uchwałę nr XXV/303/14 w dniu 31 marca 2014 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2014-2025. Regionalna Izba
Obrachunkowa w dniu 8 kwietnia 2014 r. wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące
wskazanej Uchwały, o którym poinformowała Radę Gminy Wyszki. Na posiedzenie
Kolegium wyznaczone na dzień 15 kwietnia 2014 r. stawili się Wójt Gminy Wyszki –
P. Ryszard Perkowski oraz pracownik Urzędu Gminy Wyszki – P. Małgorzata
Młodzianowska, którzy złożyli swoje wyjaśnienia.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 15
kwietnia 2014 r. po wysłuchaniu wyjaśnień oraz po przeanalizowaniu uchwały stwierdziło, co
następuje.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Wyszki dokonała zmian w wieloletniej prognozie
finansowej gminy na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1. Zawarta w tym załączniku
tabela wpf została sporządzona zgodnie ze wzorem określonym przepisami 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.). Przychody pochodzące
z wolnych środków przewidziane zostały w planie przychodów i rozchodów budżetowych
(Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/302/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok) oraz w przychodach zawartych w WPF
w wysokości 66.266,02 zł (kolumna 4.2, wiersz „2014”). W zamierzeniu mają one posłużyć
finansowaniu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych. W kontekście posiadanych
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dokumentów (bilans z wykonania budżetu gminy sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.)
należy stwierdzić, iż w dyspozycji Gminy Wyszki w roku 2014 będą wolne środki
w wysokości mniejszej – kwota 65.732 zł i 68 gr. Zatem będzie to kwota niewystarczająca do
sfinansowania spłaty z tego źródła zobowiązań dłużnych zaciągniętych w poprzednich latach.
Powyższe stanowi naruszenie dyspozycji art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.).
Ponadto w badanej uchwale w załączniku nr 2 ,,Przedsięwzięcia WPF” błędnie określono
,,Limit zobowiązań” w przedsięwzięciach o L.p. 1.1.1.1; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 1.3.2.2; 1.3.2.3;
1.3.2.4. Stanowi to naruszenie art. 226 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych. Poprawnie określone limity nie mogą wynosić więcej niż suma
wydatków poniesionych w danym roku budżetowym i latach kolejnych do końca
przedsięwzięcia.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na uchybienie formalne polegające na tym, iż w załączniku
nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w wierszu „2014”:
− w kolumnie 1.1.5
„Dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące” wykazano kwotę 2.317.570,51 zł, zaś z planu
dochodów po zmianach wynika, iż winno być 2.720.848,51 zł;
− w kolumnie 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
wykazano kwotę 6.819.465,42 zł, zaś z planu wydatków po zmianach wynika, iż
winno być 6.791.865,42 zł.
Członek sprawozdawca – Katarzyna Gawrońska
Uchwała Rady Miasta Zambrów Nr 186/XXXVI/14 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości - Uchwała Kolegium Nr 1471/14 – postanowiono:
uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisami
zawartymi w:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Uchwały, na mocy którego wprowadza się zwolnienie od podatku
od nieruchomości, obejmujące określone nieruchomości „wydzierżawione przez
przedsiębiorcę na okres co najmniej 10 lat w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2020 r.
od podmiotu zarządzającego Parkiem Przemysłowym”, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 3
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 § 5 ust. 1 pkt 2 Uchwały
Nr 186/XXXVI/14 oraz postanawia stwierdzić nieważność części IV Uchwały
Nr 186/XXXVI/14 (§ 10, § 11 i § 12), zatytułowanej: „Postępowanie w sprawie udzielenia
zwolnienia od podatku od nieruchomości dotyczące nieruchomości wymienionych w § 5 ust 1
pkt 2 oraz monitorowanie pomocy”, jako bezprzedmiotowej.
W dniu 31 marca 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła
Uchwała Rady Miasta Zambrów Nr 186/XXXVI/14 z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
W § 5 ust. 1 pkt 2 Uchwały wprowadzono zapis, na mocy którego zwalnia się od podatku od
nieruchomości: „nieruchomości położone na terenie oznaczonym symbolem 9PS
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Zambrów uchwalonym
uchwałą Nr 101/XX/04 Rady Miasta Zambrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrowa obejmującej
obszar położony pomiędzy ulicami: Aleja Wojska Polskiego, Fabryczna, Mazowiecka,
Magazynowa, Legionowa (Dz. U. Woj. Podlaskiego z dnia 8.06.2004 r. Nr 81, poz. 1227),
zmienionym uchwałą Nr 164/XXXII/13 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 października
2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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części miasta Zambrowa dotyczącej obszaru położonego między ulicami: Aleja Wojska
Polskiego, Fabryczna, Mazowiecka, Magazynowa, Legionowa (Dz. U. Woj. Podlaskiego
z dnia 13.11.2013 r. poz. 3911) wydzierżawione przez przedsiębiorcę na okres
co najmniej 10 lat w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2020 r. od podmiotu zarządzającego
Parkiem Przemysłowym. Zwolnienie, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału IV, następuje
od dnia zgłoszenia przez przedsiębiorcę zamiaru korzystania ze zwolnienia i obowiązuje
przez okres do 2 lat;”.
Jednocześnie w części IV Uchwały, zatytułowanej „Postępowanie w sprawie udzielenia
zwolnienia od podatku od nieruchomości dotyczące nieruchomości wymienionych w § 5 ust 1
pkt 2 oraz monitorowanie pomocy”, wprowadzono zapisy (§ 10), z których wynika, że:
„1) podatnikiem podatku od nieruchomości stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych jest podmiot zarządzający Parkiem Przemysłowym;
2) nieruchomość będąca przedmiotem opodatkowania wydzierżawiona jest przez
przedsiębiorcę od podmiotu zarządzającego Parkiem Przemysłowym;
3) podatek od nieruchomości jest składnikiem czynszu dzierżawnego w umowie dzierżawy
zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a podmiotem zarządzającym Parkiem Przemysłowym;
4) beneficjentem bezpośrednim pomocy publicznej przyznanej w ramach niniejszego
Programu pomocowego jest przedsiębiorca będący dzierżawcą nieruchomości zwany dalej
“dzierżawcą nieruchomości”.”
Zgodnie z § 11 Uchwały, „zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy publicznej w ramach
Programu pomocowego składa organowi podatkowemu dzierżawca nieruchomości” (zgodnie
z wymogami określonymi w ust. 2 i 3 tego paragrafu), a organ podatkowy (§ 12) „wystawia
dla dzierżawcy nieruchomości zaświadczenie o pomocy de minimis.” Ponadto „organ
podatkowy informuje podmiot zarządzający Parkiem Przemysłowym o udzieleniu dzierżawcy
nieruchomości pomocy publicznej w ramach niniejszego Programu pomocowego podając:
1) podstawę opodatkowania objętą zwolnieniem wraz z obowiązującymi stawkami
opodatkowania w bieżącym roku podatkowym;
2) okres zwolnienia;
3) wartość pomocy publicznej udzielonej w ramach niniejszego Programu pomocowego.
Podmiot zarządzający Parkiem Przemysłowym w oparciu o informację organu podatkowego:
1) wykazuje w deklaracji na podatek od nieruchomości lub w korekcie deklaracji, zwolnienie
od podatku od nieruchomości w części dotyczącej nieruchomości objętych informacją organu
podatkowego;
2) zawiesza pobieranie czynszu dzierżawnego od dzierżawcy nieruchomości w części
stanowiącej równowartość podatku od nieruchomości obciążającego dzierżawioną
nieruchomość.”
Zgodnie z § 12 ust. 3 Uchwały, „zawieszenie pobierania części czynszu dzierżawnego i
wskazanie zwolnienia od podatku od nieruchomości następuje po zawarciu stosownej umowy
pomiędzy podmiotem zarządzającym Parkiem Przemysłowym a dzierżawcą nieruchomości
obejmującej między innymi:
1) zobowiązanie dzierżawcy nieruchomości do zapłaty częściowo zawieszonego czynszu
dzierżawnego wraz z odsetkami jak od zobowiązań podatkowych w przypadku stwierdzenia
przez organ podatkowy, że udzielona pomoc została wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem;
2) zobowiązanie podmiotu zarządzającego Parkiem Przemysłowym do złożenia oświadczenia
o umorzeniu zawieszonego czynszu w sytuacji, gdy organ podatkowy potwierdzi, że
udzielona pomoc publiczna została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.”
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.),
pismem z dnia 7 kwietnia 2014 r., tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące
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wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na 15 kwietnia 2014 r. W piśmie wskazano, iż wszczęcie
postępowania nadzorczego związane jest z zapisami dotyczącymi zwolnienia od podatku od
nieruchomości przewidzianego w § 5 ust. 1 pkt 2 Uchwały, obejmującego nieruchomości
wydzierżawione przez przedsiębiorcę od podmiotu zarządzającego Parkiem Przemysłowym.
Z regulacji zawartych w części IV Uchwały, § 10-12, wynika, że podmiot zarządzający
Parkiem
Przemysłowym
pozostaje
podatnikiem
podatku
od
nieruchomości
wydzierżawionych, jako ich właściciel, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 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 powyższym zwolnienie przewidziane w § 5 ust. 1 pkt 2
Uchwały nabiera charakteru zwolnienia indywidualnego, o charakterze przedmiotowopodmiotowym, co pozostaje w sprzeczności z dyspozycją zawartą w art. 7 ust. 3 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.).
Na posiedzenie Kolegium w dniu 15 kwietnia 2014 r. stawił się P. Bogdan Kamiński,
zastępca burmistrza Miasta Zambrów. Zastępca burmistrza wyjaśnił, iż podziela stanowisko
Izby zawarte w piśmie, w zakresie dokonywania zwolnień przedmiotowo-podmiotowych,
które nie mieści się w definicji art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
zakwestionował natomiast ocenę stanu faktycznego wynikającego z badanej Uchwały,
wskazującą, że pomoc w postaci zwolnienia podatkowego skierowana jest do podmiotu
zarządzającego Parkiem Przemysłowym. Stwierdził on, że program pomocowy zawarty
w Uchwale nie jest kierowany do podmiotu zarządzającego Parkiem Przemysłowym, tylko do
przedsiębiorców dzierżawiących nieruchomości od podmiotu zarządzającego Parkiem.
Program w postaci zwolnień odciąża przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność
na terenie Parku, gdyż podatek od nieruchomości jest składnikiem czynszu dzierżawnego,
a zwolnieniu od podatku od nieruchomości towarzyszy odpowiednie zmniejszenie czynszu
dzierżawnego, uiszczanego przez przedsiębiorcę na rzecz podmiotu zarządzającego Parkiem.
Beneficjentami programu są więc przedsiębiorcy korzystający z obniżenia czynszu, których
nie można na dzień dzisiejszy zidentyfikować, a nie podmiot zarządzający Parkiem.
Odnosząc się do zapisów zawartych w § 10 Uchwały zastępca burmistrza Miasta Zambrów
potwierdził, że w stosunku do wydzierżawianych przedsiębiorcom przez podmiot
zarządzający Parkiem Przemysłowym nieruchomości, podatnikiem podatku od nieruchomości
pozostaje podmiot zarządzający Parkiem, jako ich właściciel, stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Po wysłuchaniu wyjaśnień zastępcy burmistrza Miasta Zambrów, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. stwierdziło co
następuje.
Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa.
Odnosząc się do regulacji zawartych w Uchwale Nr 186/XXXVI/14 należy
stwierdzić, iż wprowadzenie zapisów, zgodnie z którymi zwalnia się od podatku od
nieruchomości określone nieruchomości „wydzierżawione przez przedsiębiorcę na okres co
najmniej 10 lat w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2020 r. od podmiotu zarządzającego
Parkiem Przemysłowym” stanowi naruszenie art. 7 ust. 3 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 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.
Z regulacji zawartych w części IV Uchwały, § 10-12, wynika, że to podmiot zarządzający
Parkiem Przemysłowym (a nie przedsiębiorca – dzierżawca nieruchomości) pozostaje
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podatnikiem podatku od nieruchomości wydzierżawionych, jako ich właściciel, na podstawie
art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W
związku z powyższym zwolnienie przewidziane w § 5 ust. 1 pkt 2 Uchwały nabiera
charakteru zwolnienia indywidualnego, o charakterze przedmiotowo-podmiotowym. Ze
zwolnienia od podatku korzysta bowiem wyłącznie jeden podmiot, indywidualnie określony
w Uchwale: podmiot zarządzający Parkiem Przemysłowym. Zwolnieniem objęte będą te
nieruchomości należące do podmiotu zarządzającego Parkiem, które zostaną wydzierżawione
przedsiębiorcom spełniającym warunki określone w Uchwale.
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.”
Ponadto wprowadzenie w drodze aktu prawa miejscowego zwolnienia na rzecz konkretnie
wskazanego,
zindywidualizowanego
podmiotu,
pozostaje
w
sprzeczności
z podstawowymi zasadami stanowienia aktów prawa miejscowego. Zgodnie z art. 87
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., akty prawa miejscowego
są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które
je ustanowiły. Przepis ten znajduje swoje rozwinięcie w art. 94 Konstytucji RP oraz art. 40
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.
poz. 594 ze zm.), zgodnie z którymi gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa
miejscowego obowiązujących na jej obszarze – na podstawie i w granicach upoważnień
zawartych w ustawie. Zgodnie ze wskazanymi przepisami, nieodłącznym atrybutem aktu
prawa miejscowego jest powszechność jego obowiązywania. Jak wskazał NSA w wyroku
z dnia 9 stycznia 2013 r. (I OSK 1608/12, Lex: 1341456), „doktrynie i orzecznictwie
wskazuje się, że dla kwalifikacji danej uchwały jako aktu prawa miejscowego znaczenie
decydujące ma charakter norm prawnych i ich oddziaływanie na sytuację prawną adresatów.
Przyjmuje się zatem, że normy zawarte w akcie prawa miejscowego muszą posiadać charakter
generalny i abstrakcyjny. Muszą być one adresowane do nieokreślonego kręgu osób
obejmując swymi postanowieniami sytuacje powtarzalne i regulując we wskazanym zakresie
prawa i obowiązki podmiotów, które spełnią hipotezę norm zawartych w uchwale.” Akt
prawny wydany na potrzeby imiennie wskazanego podmiotu przestaje natomiast mieć
charakter powszechny, abstrakcyjny i generalny.
W świetle przepisów podatkowych bez znaczenia pozostaje także fakt, że podmiot
zarządzający Parkiem Przemysłowym zobowiązany jest pomniejszyć dzierżawcy czynsz
dzierżawny, o równowartość podatku od nieruchomości. Treść umów cywilnoprawnych nie
może bowiem oddziaływać na ustawowo określany obowiązek podatkowy, który, zgodnie z
art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ciąży na
podmiocie zarządzającym Parkiem Przemysłowym, jako na właścicielu nieruchomości
wydzierżawionych. To podmiot zarządzający Parkiem jest podatnikiem podatku od
nieruchomości, a jednocześnie bierną stroną stosunku podatkowoprawnego. Jako podatnik,
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jest on zatem również adresatem zwolnienia podatkowego, przewidzianego w § 5 ust 1 pkt 2
Uchwały Nr 186/XXXVI/14.
Biorąc powyższe pod uwagę, należało stwierdzić nieważność § 5 ust 1 pkt 2 Uchwały Nr
186/XXXVI/14. Uchylenie wskazanego przepisu spowodowało bezprzedmiotowość części IV
Uchwały, zatytułowanej „Postępowanie w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od
nieruchomości dotyczące nieruchomości wymienionych w § 5 ust 1 pkt 2 oraz monitorowanie
pomocy”, w związku z czym należało również stwierdzić nieważność § 10-12 Uchwały.
Uchwała Rady Miasta Zambrów Nr 194/XXXVI/14 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie
określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty
targowej - Uchwała Kolegium Nr 1472/14 – postanowiono:
uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w związku z zapisami zawartymi w:
1) § 2 ust. 2 Uchwały, zgodnie z którym opłatę targową uiszcza się: „gotówką do ręki
wyznaczonego inkasenta za pokwitowaniem pobrania opłaty”, bądź „przelewem na
rachunek bankowy Urzędu Miasta Zambrów (…)”, co stanowi naruszenie art. 60 § 1 i
1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z
2012 r. poz. 749 ze zm.),
- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 2 ust. 2 pkt 2 Uchwały
Nr 194/XXXVI/14 w zakresie słowa: „przelewem”;
2) § 3 oraz § 4 Uchwały, na mocy których ustalono dzienne stawki opłaty targowej
od podmiotów dokonujących sprzedaży, różnicując je w zależności od formy
sprzedaży
i rodzaju sprzedawanych towarów. Zróżnicowania tego nie dokonano jednak w sposób
rozłączny, jak również nie określono stawek opłaty właściwych w pozostałych niż
wymienione w § 3 oraz § 4 Uchwały przypadkach. Stanowi to 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;
3) § 3 pkt 1 i pkt 4 oraz w § 4 pkt 6 Uchwały ustalono stawki opłaty targowej „od 1
sztuki” oraz „od każdej wystawionej na sprzedaż jednostki”, co może prowadzić do
przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej wysokości dziennej stawki opłaty i stanowi
naruszenie art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych,
- w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia prawa.
W dniu 31 marca 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła
Uchwała Rady Miasta Zambrów Nr 194/XXXVI/14 z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek
opłaty targowej.
W § 2 ust. 2 Uchwały wprowadzono zapis, zgodnie z którym opłatę targową uiszcza się:
„gotówką do ręki wyznaczonego inkasenta za pokwitowaniem pobrania opłaty”, bądź
„przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zambrów (…)”.
W § 3 Uchwały ustalono dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na targowisku
zlokalizowanym przy ul. Targowej w Zambrowie, różnicując je w zależności od formy
sprzedaży: z wozu konnego, przyczepy lub przyczepki ciągnikowej; z samochodów; ze stołu
za każdy 1 m2 powierzchni stołu, nie więcej niż 681,54 zł dziennie; ze stoiska za każdy 1 m2
powierzchni stoiska, nie więcej niż 681,54 zł dziennie oraz w zależności od rodzaju
sprzedawanych towarów: zwierząt od 1 sztuki; maszyn i pojazdów od każdej wystawionej na
sprzedaż jednostki. Również w § 4 Uchwały ustalono dzienne stawki opłaty targowej
obowiązujące na targowiskach innych niż wymienione w § 3, różnicując je w zależności od
formy sprzedaży oraz rodzajów sprzedawanych towarów.
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Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.),
pismem z dnia 7 kwietnia 2014 r., tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące
wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na 15 kwietnia 2014 r.
W piśmie wskazano, iż wszczęcie postępowania nadzorczego związane jest z zapisami
zawartymi w § 2 ust. 2 Uchwały, które wskazują na sposoby uiszczania opłaty targowej:
gotówką do ręki wyznaczonego inkasenta oraz przelewem na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Zambrów, co pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art.60 § 1 i 1a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749
ze zm.). Wskazano również, iż w § 3 oraz § 4 Uchwały ustalono dzienne stawki opłaty
targowej od podmiotów dokonujących sprzedaży, różnicując je w zależności od formy
sprzedaży i rodzaju sprzedawanych towarów. Zróżnicowania tego nie dokonano jednak
w sposób rozłączny, co sprawia, że w niektórych przypadkach możliwe jest zastosowanie
więcej niż jednej stawki opłaty. Różnicując stawki opłaty targowej Rada nie określiła także
stawek opłaty właściwych w pozostałych niż wymienione w § 3 oraz § 4 Uchwały
przypadkach. Stanowi to 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.),
który to przepis zobowiązuje radę do określenia stawek opłaty targowej. Ponadto przyjęty
w § 3 pkt 1 i pkt 4 oraz w § 4 pkt 6 Uchwały sposób ustalania opłaty „od 1 sztuki” oraz
„od każdej wystawionej na sprzedaż jednostki” może prowadzić do przekroczenia
maksymalnej dopuszczalnej wysokości dziennej stawki opłaty wynikającej z art. 19 pkt 1
lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Zwrócono również uwagę na wewnętrznie sprzeczne zapisy dotyczące ustalania wysokości
opłaty targowej w oparciu o powierzchnię wyrażoną w metrach bądź metrach kwadratowych.
Na posiedzenie Kolegium w dniu 15 kwietnia 2014 r. stawił się P. Bogdan Kamiński,
zastępca burmistrza Miasta Zambrów. Zastępca burmistrza podzielił stanowisko Izby zawarte
w piśmie dotyczące zapisów § 2 ust. 2 Uchwały, w zakresie ograniczenia form płatności
opłaty targowej, wyjaśniając jednocześnie, iż Urząd nie posiada kasy i w związku z tym nie
ma możliwości dokonywania wpłat opłaty w ten sposób. W pozostałym zakresie zastępca
burmistrza wyjaśnił, iż sposób ustalania, którą stawkę opłaty należy zastosować, wynika z § 1
ust. 1 Uchwały, w którym wskazano, co stanowi podstawę do ustalenia wysokości opłaty
targowej. Należy zatem zastosować taką stawkę, która jest przypisana do danej kategorii, tzn.
przy sprzedaży zwierząt stawkę determinuje gatunek zwierząt, przy sprzedaży maszyn
i pojazdów – rodzaj maszyny lub pojazdu, a w pozostałych przypadkach – forma sprzedaży.
Wskazał również, iż katalog zawarty w § 3 oraz § 4 Uchwały wyczerpuje zakres
przedmiotowy opłaty targowej i trudno tu wskazać przypadki sprzedaży nie objęte tym
katalogiem. W pozostałym zakresie zastępca burmistrza zgodził się ze stanowiskiem Izby,
przedstawionym w piśmie skierowanym do Rady.
Po wysłuchaniu wyjaśnień zastępcy burmistrza Miasta Zambrów, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. stwierdziło co
następuje.
Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa.
Odnosząc się do regulacji zawartych w Uchwale Nr 194/XXXVI/14 należy
stwierdzić, iż wprowadzenie w § 2 ust. 2 Uchwały zapisów, zgodnie z którymi opłatę targową
uiszcza się: „gotówką do ręki wyznaczonego inkasenta za pokwitowaniem pobrania opłaty”,
bądź „przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zambrów”, stanowi naruszenie art.60
§ 1 i 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z
2012 r. poz. 749 ze zm.). Ograniczenie form wpłat dokonywanych przez podmioty
zobowiązane do uiszczenia opłaty targowej nie znajduje oparcia w obowiązujących
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przepisach. Przepisy te dopuszczają bowiem także inne formy i miejsca wpłat (gotówką: w
kasie organu podatkowego, na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej; w obrocie
bezgotówkowym – obciążenie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego w instytucji płatniczej na podstawie
polecenia przelewu).
W § 3 oraz § 4 Uchwały ustalono dzienne stawki opłaty targowej od
podmiotów dokonujących sprzedaży, różnicując je w zależności od formy sprzedaży i rodzaju
sprzedawanych towarów. Zróżnicowania tego nie dokonano jednak w sposób rozłączny, co
sprawia, że w niektórych przypadkach możliwe jest zastosowanie więcej niż jednej stawki
opłaty, a w Uchwale nie wskazano, która stawka jest w tym przypadku właściwa (np.
w sytuacji sprzedaży owiec z przyczepy; sprzedaży ze stoiska o powierzchni równej 10 m2).
Ustalenia właściwej stawki opłaty targowej nie umożliwiają również postanowienia zawarte
w § 1 ust. 1 Uchwały, w którym wskazano, co stanowi podstawę do ustalenia wysokości
opłaty targowej. Przepis ten nie rozstrzyga bowiem o kolejności kryteriów, które należy
uwzględnić wskazując stawkę właściwą. Ponadto różnicując stawki opłaty targowej Rada nie
określiła stawek opłaty właściwych w pozostałych niż wymienione w § 3 oraz § 4 Uchwały
przypadkach. Stanowi to 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.),
który to przepis zobowiązuje radę do określenia stawek opłaty targowej. Określenie stawek,
w przypadku ich różnicowania, powinno czynić zadość ogólnym zasadom stanowienia aktów
prawnych, w tym aktów prawa miejscowego, wywodzonym z art. 2 Konstytucji RP z dnia
2 kwietnia 1997 r., w szczególności zasadą określoności prawa. Zasady te zostały określone
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (np. K 50/07, K 33/00, K 32/04, K 4/03),
wypracowanym na tle badania zgodności ustaw z Konstytucją, mają jednak (na co również
wskazywał Trybunał) w pełni zastosowanie do aktów prawnych o znaczeniu lokalnym, w tym
również do przepisów gminnych. Określenie stawek, w przypadku ich różnicowania, powinno
uwzględniać wszystkie możliwe formy dokonywania sprzedaży. Efekt ten można uzyskać na
przykład poprzez wprowadzenie zapisu, iż w pozostałych przypadkach dzienna stawka opłaty
targowej wynosi ... zł.
Ponadto przyjęty w § 3 pkt 1 i pkt 4 oraz w § 4 pkt 6 Uchwały sposób ustalania opłaty „od 1
sztuki” oraz „od każdej wystawionej na sprzedaż jednostki” może prowadzić
do przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej wysokości dziennej stawki opłaty wynikającej
z art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Wskazuje się także na wewnętrznie sprzeczne zapisy dotyczące ustalania wysokości opłaty
targowej w oparciu o powierzchnię wyrażoną w metrach bądź metrach kwadratowych. W § 1
ust. 1 pkt 1 Uchwały wprowadzono zapis, zgodnie z którym podstawą do ustalenia wysokości
opłaty przy sprzedaży ze stoiska jest powierzchnia określona w metrach kwadratowych, a w §
1 ust. 1 pkt 4 Uchwały wprowadzono zapis, zgodnie z którym podstawą do ustalenia
wysokości opłaty przy sprzedaży ze stołów jest powierzchnia określona
w metrach. Tymczasem w § 1 ust. 3 oraz § 4 pkt 1 lit. i) Uchwały wskazuje się na sprzedaż ze
stoiska, ale powiązaną z powierzchnią wyrażoną w metrach. W § 3 pkt 5 oraz § 4 pkt 5
wskazuje się na sprzedaż ze stołu, ale powiązaną z powierzchnią wyrażoną w metrach
kwadratowych.
Uchwała nrXXIV/220/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2014 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2014 – 2017
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022- Uchwała Kolegium Nr
1475/14 – postanowiono:
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wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż:
− w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w wierszu „2014”,
w kolumnach 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” i 11.5 „Nowe wydatki
inwestycyjne” wykazano łączną kwotę 9 510 593 zł, zaś z planu wydatków wynika, iż
suma tych kolumn powinna wynosić 9 488 703 zł;
− w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w wierszu „2014”, w kolumnie
4.3.1 „na pokrycie deficytu” powinna być wykazana kwota przychodów z tytułu
emisji obligacji faktycznie angażowana na pokrycie deficytu, w wysokości
1 272 043 zł.
Ponadto uchwała została błędnie sformułowana, gdyż w przypadku zapisu
o „uchwaleniu WPF Gminy Choroszcz” należy wprowadzić jednocześnie zapis
o uchyleniu wcześniejszej uchwały w sprawie WPF. Natomiast jeżeli w uchwale dokonuje się
jedynie zmian, należałoby wskazać, iż zmieniają brzmienie odpowiednie załączniki.
Zarządzenie nr291/2014 Burmistrza Choroszczy z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian
w budżecie na 2014 r.- Uchwała Kolegium Nr 1476/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższe zarządzenie w sposób istotny narusza art. 257 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.)
w zakresie przeniesienia wydatków w dziale 900, rozdziale 90095 pomiędzy par. 6059 i 4619
i w związku z tym stwierdzić nieważność zarządzenia w tej części.
Burmistrz Choroszczy przedmiotowym zarządzeniem dokonał między innymi przeniesienia
wydatków w dziale 900, rozdziale 90095 pomiędzy par. 6059 i 4619 na kwotę 33.600 zł.
Powyższym działaniem naruszył zakres kompetencji wynikający z art. 257 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) i par. 12
uchwały nr XXII/210/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 grudnia 2013 r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na rok 2014.
Zarządzenie nr 311/14 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2014 – 2023 - Uchwała
Kolegium Nr 1477/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż:
− w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w wierszu „2014”
wykazano błędną kwotę 4.053.087 zł w kolumnie 12.2.1 „środki określone w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy”, która zgodnie z planem dochodów po zmianach powinna
wynosić 3.448.087 zł.
− w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w wierszu „2014”
wykazano błędną kwotę 3.109.654 zł w kolumnie 12.4.1 „finansowane środkami
określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”, która zgodnie z planem wydatków po
zmianach powinna wynosić 2.504.654 zł.
Uchwała Rady Miejskiej w Mońkach Nr XLI/326/14 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis - Uchwała Kolegium Nr
1484/14 – postanowiono:
uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisami
zawartymi w:
§ 8 pkt 1 Uchwały, zgodnie z którym podatnicy korzystający ze zwolnień na podstawie
Uchwały obowiązani są do dnia 15 stycznia roku podatkowego do złożenia według stanu na
dzień 1 stycznia roku podatkowego deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości
wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 6-9
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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 § 8 pkt 1 Uchwały Nr XLI/326/14.
W dniu 18 marca 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła
Uchwała Rady Miejskiej w Mońkach Nr XLI/326/14 z dnia 14 marca 2014 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Pismem z dnia 7 kwietnia 2014 r., tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące
wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na 15 kwietnia 2014 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
15 kwietnia 2014 r. stwierdziło co następuje.
Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa.
W § 8 Uchwały wprowadzono zapis, zgodnie z którym podatnicy korzystający ze zwolnień na
podstawie Uchwały obowiązani są do dnia 15 stycznia roku podatkowego do złożenia według
stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego deklaracji lub informacji na podatek od
nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu.
Zapisy powyższe naruszają postanowienia art. 6 ust. 6-9 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.)
dotyczące obowiązków podatników podatku od nieruchomości związanych ze składaniem
informacji i deklaracji na potrzeby podatku od nieruchomości. Zgodnie z przywołanymi
przepisami, w deklaracjach i informacjach wykazuje się aktualne dane, a jeżeli zaistniało
zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku, to podatnik ma
obowiązek skorygowania deklaracji bądź złożenia stosownej informacji, w terminie 14 dni od
zaistnienia tego zdarzenia. Nie ma zatem prawnej możliwości żądania złożenia informacji
bądź deklaracji według stanu przeszłego. Ponadto osoby fizyczne składają informację o
nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w
zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na
wysokość opodatkowania, natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej są obowiązane składać deklaracje na podatek od nieruchomości na dany
rok podatkowy w terminie do dnia 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym
dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego
obowiązku.
Podkreślić trzeba, że te ustawowo określone obowiązki podatników podatku od
nieruchomości nie mogą być modyfikowane w drodze aktu prawa miejscowego, przez organ
gminny. Także WSA w Białymstoku, w wyroku z dn. 27 czerwca 2006 r. (I SA/Bk 164/2006,
Lex: 192868) podkreślił, że „w polskim systemie prawa podatkowego obowiązek podatkowy
dla skutecznego powstania, musi wynikać z ustaw podatkowych. Zatem wszelkie elementy
konstrukcyjne podatku konkretyzujące obowiązek podatkowy dla ważności i skuteczności
obowiązywania powinny być uregulowane w ustawie. W przeciwnym wypadku, jako
sprzeczne z Konstytucją, nie mogą być podstawą do skutecznego nakładania obciążeń
podatkowych na obywateli”. Zbliżone stanowisko zajął też WSA w Olsztynie, w wyroku z
dn. 26 października 2006 r. (I SA/Ol 394/06).
Uchwała nr 33.171.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2014 – 2023- Uchwała Kolegium Nr
1490/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż w załączniku nr 1 „Wieloletnia
prognoza finansowa”, w wierszu „2014”:
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- w kolumnie 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” wykazano
kwotę 745.008 zł, zaś z planu dochodów po zmianach wynika, iż powinno być 828.576 zł;
- w kolumnach 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” i 11.5 „Nowe wydatki
inwestycyjne” wykazano łączną kwotę 2.393.062 zł, zaś z planu wydatków wynika, iż suma
tych kolumn powinna wynosić 2.379.062 zł.
Uchwała nr157/XXXI/14 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 marca 2014 roku w
sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2014 - Uchwała Kolegium Nr
1506/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienie formalnepolegające na tym, iż w § 3 pkt 3) uchwały określono limit
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych
na „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 443.100 złotych na
wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej”. Z konstrukcji budżetu i załączników wynika, że chodzi o
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu UE, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), dlatego też zbędny jest zapis
„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy”. Jednocześnie należy wskazać, iż limit
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych
na
„sfinansowanie
planowanego
deficytu
budżetu
Gminy
w
wysokości
500.000 złotych” wykazano w § 3 pkt 4.
Uchwała nr 158/XXXI/2014 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 marca 2014 roku w
sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata
2014-2017 - Uchwała Kolegium Nr 1507/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 226 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze
zm.) oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, ze zm.) w zakresie braku wskazania przeznaczenia
pełnej kwoty nadwyżki budżetowej w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, w
kolumnie 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” w latach 20152016;
- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
WPF.
Rada Gminy Kulesze Kościelne w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”,
w kolumnie 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” w latach
2015-2016 wykazała kwoty przeznaczenia nadwyżek budżetowych w niepełnej wysokości.
Wskazanie przeznaczenia nadwyżek wynika wprost z art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.). Zgodnie
z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 86, ze zm.) przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów,
pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do
wieloletniej prognozy finansowej. Z przedstawionych do WPF objaśnień nie wynika inne
przeznaczenie nadwyżki budżetowej niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów
wartościowych, dlatego też w kolumnie 10.1 należy wykazać pełną kwotę przeznaczenia
nadwyżek budżetowych, tj. w roku 2015 - 500.000 zł (jest 300.000 zł), w roku 2016 - 400.000
zł (jest 200.000 zł).
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Dodatkowo wskazuje się na uchybienia formalne wykazane w załączonym do uchwały
załączniku nr 1.
Uchwała nr182/XXXVIII/2014 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
akceptacji porozumienia w sprawie udzielenia przez Gminę Piątnica pomocy finansowej
Powiatowi Łomżyńskiemu - Uchwała Kolegium Nr 1516/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała w sposób istotny narusza dyspozycję art. 216 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze
zm.) i w związku z tym stwierdzić nieważność uchwały w całości.
W dniu 27 marca 2014 roku Rada Gminy Piątnica podjęła uchwałę w sprawie
akceptacji porozumienia w sprawie udzielenia przez Gminę Piątnica pomocy finansowej
Powiatowi Łomżyńskiemu. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku w dniu
8 kwietnia 2014 r. wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej uchwały, o którym
poinformowała Radę Gminy Piątnica. Po zbadaniu uchwały na posiedzeniu w dniu
15 kwietnia 2014 r. (przedstawiciel gminy nie uczestniczył w tym posiedzeniu) Kolegium
Izby zważyło, co następuje.
Rada Gminy Piątnica podejmując powyższą uchwałę naruszyła art. 216 ust. 2 pkt 5
ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że udzielenie pomocy finansowej innej
jednostce samorządu terytorialnego powinno być poprzedzone podjęciem odrębnej uchwały
organu stanowiącego w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Dopiero w następstwie tak
wyrażonej woli przez organ stanowiący – wójt, jako organ wykonawczy powinien
przeprowadzić procedurę związaną z udzieleniem pomocy finansowej, tj. udzieleniem dotacji
celowej i podpisaniem stosownej umowy.
Zarządzenie nr11.2014 Wójta Gminy Piątnica z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2014 rok. - Uchwała Kolegium Nr 1517/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższe zarządzenie w sposób istotny narusza art. 257 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.)
w zakresie zmniejszenia w załączniku nr 1, w dziale 758, w rozdziale 75801,
w paragrafie 2920 kwoty subwencji ogólnej o 146.235 zł i w związku z tym stwierdzić
nieważność zarządzenia w tej części.
Wójt Gminy Piątnica przedmiotowym zarządzeniem dokonał między innymi zmniejszenia
dochodów w dziale 758, rozdziale 75801, w paragrafie 2920 „Subwencje ogólne z budżetu
państwa” o kwotę 146.235 zł. Powyższym działaniem naruszył zakres kompetencji
wynikający z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.
U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).
Uchwała nr 224/XXX/14 Rady Gminy Zambrów z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2014 – 2017- Uchwała
Kolegium Nr 1541/14 – postanowiono:
wskazać na uchybienia formalnepolegające na tym, iż:
− w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w wierszu „2014”
wykazano błędną kwotę 2.539.391 zł w kolumnie 11.2 „Wydatki związane z
funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego”, która zgodnie z
planem wydatków powinna wynosić 2.509.391 zł.
− w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w wierszu „2014”
wykazano błędne kwoty w kolumnach 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”
oraz 11.5 ,,Nowe wydatki inwestycyjne” ponieważ suma wskazanych kwot zgodnie
z planem wydatków powinna wynosić 7.391.183 zł.
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− w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, w wierszu „2014”
wykazano kwotę 382.000 zł w kolumnie 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji”,
która zgodnie z planem wydatków po zmianach wynosi 2.282.000 zł.

II
1. Członek Kolegium – Paweł Gałkoomówił 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
WYSZKI
(2003082)
siemiatycki
(2010000)
siemiatycki
(2010000)
siemiatycki
(2010000)
SIEMIATYCZE
(2010011)
ZAMBRÓW
(2014011)
ZAMBRÓW
(2014011)
GONIĄDZ
(2008013)
GONIĄDZ
(2008013)
GONIĄDZ
(2008013)
GONIĄDZ
(2008013)
KLESZCZELE
(2005073)
KLESZCZELE
(2005073)

Rodzaj dokumentu
Zarządzenie nr 337/14 Wójta Gminy Wyszki z dnia 31
marca 2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego
Uchwała Nr XXII/210/14 Rady Powiatu Siemiatyckiego z
dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia w
uchwale Rady Powiatu Siemiatyckiego Nr XXI/202/13 z
dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu
Powiatu Siemiatyckiego na 2014 rok
Uchwała Nr XXII/211/14 Rady Powiatu Siemiatyckiego z
dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego
Uchwała Nr XXII/212/14 Rady Powiatu Siemiatyckiego z
dnia 28 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Siemiatycze
Zarządzenie Nr 400/14 Burmistrz Miasta Siemiatycze z
dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta
na 2014 r.
Uchwała nr 185/XXXVI/14 Rady Miasta Zambrów z dnia
25 marca 2014 w sprawie zmian w budżecie Miasta
Zambrów na 2014r.
Uchwała Nr 188/XXXVI/14 Rady Miasta Zambrów z dnia
25 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego w gminie
Miasto Zambrów na rok 2015
Uchwała Nr XXXVIII/217/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z
dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXXVIII/219/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z
dnia 26 marca 2014 roku w sprawie nie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku
Uchwała Nr XXXVIII/222/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z
dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości
Zarządzenie Nr 22/14 Burmistrza Goniądza z dnia 31
marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Uchwała Nr XXIII/184/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego
Uchwała Nr XXIII/186/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w
budżecie gminy na 2014 r.

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

1539/14

protokół

1636/14

protokół

1637/14

protokół

1638/14

protokół

1639/14

protokół

1640/14

protokół

1641/14

protokół

1642/14

protokół

1643/14

protokół

1644/14

protokół

1645/14

protokół

1646/14

protokół

1647/14
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KNYSZYN
(2008043)
KNYSZYN
(2008043)
KNYSZYN
(2008043)
KNYSZYN
(2008043)
STAWISKI
(2006053)
STAWISKI
(2006053)
STAWISKI
(2006053)
BIAŁOWIEŻA
(2005022)
BIAŁOWIEŻA
(2005022)
BIAŁOWIEŻA
(2005022)
BIAŁOWIEŻA
(2005022)
DUBICZE
CERKIEWNE
(2005052)
DUBICZE
CERKIEWNE
(2005052)
DUBICZE
CERKIEWNE
(2005052)
HAJNÓWKA
(2005062)
HAJNÓWKA
(2005062)
HAJNÓWKA
(2005062)
JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY
(2002052)

Uchwała Nr XXVIII/228/14 Rady Miejskiej w Knyszynie z
dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu
sołeckiego
Uchwała Nr XXVIII/237/14 Rady Miejskiej w Knyszynie z
dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2014 2017
Zarządzenie Nr 264/14 Burmistrza Knyszyna z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 268/14 Burmistrza Knyszyna z dnia 10
kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata
2014 - 2017
Uchwała Nr XLIX/251/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z
dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 r.
Uchwała Nr XLIX/260/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z
dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego
Zarządzenie Nr 12.2014 Burmistrza Stawisk z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
Uchwała Nr XXX/175/14 Rady Gminy Białowieża z dnia
31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego
Uchwała Nr XXX/176/14 Rady Gminy Białowieża z dnia
31 marca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Białowieża na lata 2014 2036
Uchwała Nr XXX/177/14 Rady Gminy Białowieża z dnia
31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na
2014 r.
Zarządzenie Nr 134.2014 Wójta Gminy Białowieża z dnia
10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Białowieża na lata 2014 2036
Uchwała Nr 31.184.2014 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata
2014 - 2031
Uchwała Nr 31.185.2014 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 165.2014 Wójta Gminy Dubicze
Cerkiewne z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXXII/165/14 Rada Gminy Hajnówka z dnia
26 marca 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Uchwała Nr XXXII/167/14 Rada Gminy Hajnówka z dnia
26 marca 2014 w sprawie nie wyrażenia zgody na
utworzenie funduszu sołeckiego
Zarządzenie Nr 271/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok.
Zarządzenie Nr ORG.0050.354.2014 Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 26 marca 2014 roku w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

protokół

1648/14

protokół

1649/14

protokół

1650/14

protokół

1651/14

protokół

1652/14

protokół

1653/14

protokół

1654/14

protokół

1655/14

protokół

1656/14

protokół

1657/14

protokół

1658/14

protokół

1659/14

protokół

1660/14

protokół

1661/14

protokół

1662/14

protokół

1663/14

protokół

1664/14

protokół

1665/14
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KOBYLINBORZYMY
(2013052)
KOŁAKI
KOŚCIELNE
(2014022)
MIELNIK
(2010052)
MIELNIK
(2010052)
MIELNIK
(2010052)
MIELNIK
(2010052)
MIELNIK
(2010052)

MIELNIK
(2010052)

MIELNIK
(2010052)

MIELNIK
(2010052)
RUDKA
(2003072)
RUDKA
(2003072)
RUDKA
(2003072)

RUDKA
(2003072)
WYSZKI
(2003082)

Uchwała Nr XXXI/164/14 Rady GminyKobylin-Borzymy z
dnia 28 marca 2014 roku w sprawie niewyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok budżetowy
2015
Zarządzenie nr 167/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z
dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 r.
Uchwała Nr XXIX/210/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26
marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
Uchwała Nr XXIX/211/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26
marca 2014 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej w
formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy
Mielnik
Uchwała Nr XXIX/212/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2014
Uchwała Nr XXIX/213/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26
marca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 - 2025
Uchwała Nr XXIX/214/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26
marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki
Uchwała Nr XXIX/215/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26
marca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji z budżetu
gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie
stanowiących jej własności w 2014 r.
Uchwała Nr XXIX/216/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26
marca 2014 r. o zmianie uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy
Mielnik z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej
własności
Zarządzenie Nr 311/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 3
kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 - 2025
Uchwała Nr XXVII/148/2014 Rady Gminy Rudka z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka
na rok 2014.
Uchwała Nr XXVII/149/2014 Rady Gminy Rudka z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym
2015
Uchwała Nr XXVII/150/2014 Rady Gminy Rudka z dnia 31
marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Uchwała Nr XXVII/151/2014 Rady Gminy Rudka z dnia 31
marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Zarządzenie Nr 338/14 Wójta Gminy Wyszki z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.

protokół

1666/14

protokół

1667/14

protokół

1668/14

protokół

1669/14

protokół

1670/14

protokół

1671/14

protokół

1672/14

protokół

1673/14

protokół

1674/14

protokół

1675/14

protokół

1676/14

protokół

1677/14

protokół

1678/14

protokół

1679/14

protokół

1680/14
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WYSZKI
(2003082)

Zarządzenie Nr 342/14 Wójta Gminy Wyszki z dnia 14
kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego

protokół

1681/14

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

Rodzaj dokumentu

CHOROSZCZ
(2002013)

Uchwała Nr XXIV/221/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy
z 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XXIV/222/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy
z 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego
Uchwała nr XXIV/223/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy
z 28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Powiatowi Białostockiemu
Uchwała Nr XXIV/224/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy
z 28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej
Uchwała Nr XXXIII/212/14 Rady Miejskiej w Czarnej
Białostockiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2014 rok
Uchwała Nr XXXIII/219/14 Rady Miejskiej w Czarnej
Białostockiej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania
"Przebudowa ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej kontynuacja robót do ulicy Wrzosowej"
Zarządzenie Nr 280/14 Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Czarna Białostocka na 2014 rok
Zarządzenie Nr 281/14 Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata
2014 - 2020
Uchwała nr XXXV/246/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z
dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
uchwała nr XXXV/247/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z
dnia 31 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego
Zarządzenie nr 256/14 Burmistrza Czyżewa z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Uchwała Nr XXXIV/213/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie
Białostockiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXXIV/214/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie
Białostockiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w 2015 roku
Zarządzenie nr 22/14 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z
dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXXIII/230/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem

CHOROSZCZ
(2002013)
CHOROSZCZ
(2002013)
CHOROSZCZ
(2002013)
CZARNA
BIAŁOSTOCKA
(2002023)
CZARNA
BIAŁOSTOCKA
(2002023)
CZARNA
BIAŁOSTOCKA
(2002023)
CZARNA
BIAŁOSTOCKA
(2002023)
CZYŻEW
(2013033)
CZYŻEW
(2013033)
CZYŻEW
(2013033)
DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA
(2011013)
DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA
(2011013)
DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA
(2011013)
JEDWABNE

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

1544/14

protokół

1545/14

protokół

1546/14

protokół

1547/14

protokół

1548/14

protokół

1549/14

protokół

1550/14

protokół

1551/14

protokół

1552/14

protokół

1553/14

protokół

1554/14

protokół

1555/14

protokół

1555A/1
4

protokół

1556/14

protokół

1557/14
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(2007013)

z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki
Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Jedwabnego z dnia
JEDWABNE
31 marca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w
(2007013)
budżecie Gminy Jedwabne na 2014 r.
Zarządzenie nr 281/14 Wójta Gminy Brańsk z dnia 31
BRAŃSK
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2003052)
2014 r.
Uchwała Nr 33.169.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 28
CZYŻE (2005042) marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Hajnowskiemu
Uchwała Nr 33.170.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 28
CZYŻE (2005042)
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok.
Zarządzenie Nr 233.2014 Wójta Gminy Czyże z dnia 31
CZYŻE (2005042)
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
Uchwała Nr XXXIX/284/14 Rady Gminy Gródek z dnia 19
GRÓDEK
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2002042)
Gródek na 2014 r.
Uchwała Nr XXXIX/285/14 Rady Gminy Gródek z dnia 19
GRÓDEK
marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
(2002042)
Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli
Uchwała Nr XXXIX/286/14 Rady Gminy Gródek z dnia 19
GRÓDEK
marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy
(2002042)
Gródek do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
zabezpieczającego prawidłową realizację umowy
Uchwała Nr XXXIX/287/14 Rady Gminy Gródek z dnia 19
GRÓDEK
marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy
(2002042)
Gródek do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
zabezpieczającego prawidłową realizację umowy
Uchwała Nr XXXIX/288/14 Rady Gminy Gródek z dnia 19
GRÓDEK
marca 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
(2002042)
wyodrębnienie w budżecie Gminy Gródek na 2015 r.
środków fundusz sołecki
Uchwała Nr 159/XXX/2014 Rady Gminy Kulesze
KULESZE
Kościelne z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia
KOŚCIELNE
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015
(2013062)
roku
KULESZE
Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z
KOŚCIELNE
dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
(2013062)
gminy na 2014 r.
Uchwała Nr XXIX/184/14 Rady Gminy Kuźnica z dnia 25
marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/159/13
Rady Gminy Kuźnica z dnia 22 listopada 2013 r. w
KUŹNICA
sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego,
(2011052)
poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego
podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
NAREWKA
Uchwała nr XXIX/252/14 Rady Gminy Narewka z 28
(2005092)
marca 2014 r. w sprawie zmian w wpf
NAREWKA
Uchwała nr XXIX/253/14 Rady Gminy Narewka z 28
(2005092)
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Uchwała nr XXIX/254/14 Rady Gminy Narewka z 28
NAREWKA
marca 2014 r. w sprawie niewyrażenia zgody na
(2005092)
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r.
NAREWKA
Zarządzenie nr 231/14 Wójta Gminy Narewka z 31 marca
(2005092)
2014 r. w sprawie zmian w budżecie

protokół

1558/14

protokół

1559/14

protokół

1560/14

protokół

1561/14

protokół

1562/14

protokół

1563/14

protokół

1564/14

protokół

1565/14

protokół

1566/14

protokół

1567/14

protokół

1568/14

protokół

1569/14

protokół

1570/14

protokół

1571/14

protokół

1572/14

protokół

1573/14

protokół

1574/14
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NAREWKA
(2005092)
ORLA (2003062)

ORLA (2003062)

ORLA (2003062)
ORLA (2003062)
ORLA (2003062)
PIĄTNICA
(2007052)
ŚNIADOWO
(2007072)
ZAMBRÓW
(2014011)
ZAMBRÓW
(2014011)
CHOROSZCZ
(2002013)

Zarządzenie nr 232/14 Wójta Gminy Narewka z 2
kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XXV/181/14 Rady Gminy Orla z 27 marca
2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XXV/182/14 Rady Gminy Orla z dnia 27
marca 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze
inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i
łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych
oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia
za inkaso
Uchwała Nr XXV/183/14 Rady Gminy Orla z 27 marca
2014 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy Orla za I półrocze
Uchwała nr XXV/185/14 Rady Gminy Orla z 27 marca
2014 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego
Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Orla z 31 marca
2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr 178/XXXVIII/2014 Rady Gminy Piątnica z
dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
przeznaczonych na fundusz sołecki
Uchwała Nr XXXIII.209.2014 Rady Gminy Śniadowo z
dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej
Uchwała Nr 187/XXXVI/14 Rady Miasta Zambrów z dnia
25 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości
Uchwała Nr 174/VI/14 Rady gminy Zambrów z 31 marca
2014 roku w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XXIV/221/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy
z 28 marca 2014 r. w sprawie emisji obligacji
komunalnych

protokół

1575/14

protokół

1576/14

protokół

1577/14

protokół

1578/14

protokół

1579/14

protokół

1580/14

protokół

1581/14

protokół

1582/14

protokół

1583/14

protokół

1584/14

protokół

1956/14

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

Rodzaj dokumentu

Uchwała Nr XLIV/238/14 Rady Miasta Siemiatycze z dnia
12 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i
SIEMIATYCZE
trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
(2010011)
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała nr XXII/157/14 Rady Powiatu Zambrowskiego z
zambrowski
dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
(2014000)
Powiatu Zambrowskiego na 2014 rok
Uchwała nr 201/XXXVII/14 Rady Miejskiej w
CIECHANOWIEC
Ciechanowcu z 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia
(2013023)
pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu
Uchwała nr 202/XXXVII/14 Rady Miejskiej w
CIECHANOWIEC
Ciechanowcu z 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w
(2013023)
budżecie
CIECHANOWIEC
Zarządzenie nr 307/14 Burmistrza Ciechanowca z 19
(2013023)
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

1588/14

protokół

1589/14

protokół

1590/14

protokół

1591/14

protokół

1592/14
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CIECHANOWIEC
(2013023)
ŁAPY (2002063)
ŁAPY (2002063)
ŁAPY (2002063)

SUCHOWOLA
(2011093)
WASILKÓW
(2002133)

WASILKÓW
(2002133)

WASILKÓW
(2002133)

WASILKÓW
(2002133)

WASILKÓW
(2002133)
DZIADKOWICE
(2010032)

DZIADKOWICE
(2010032)

DZIADKOWICE
(2010032)
JASIONÓWKA
(2008022)
JASIONÓWKA
(2008022)

Zarządzenie nr 310/14 Burmistrza Ciechanowca z 31
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Zarządzenie nr 495/14 Burmistrza Łap z dnia 19 marca
2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Zarządzenie nr 496/14 Burmistrza Łap z dnia 25 marca
2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Uchwała Nr XLIV/453/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację
zadania inwestycyjnego
Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Suchowoli z dnia 28
lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Uchwała Nr XLVII/342/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie z
dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w corocznym budżecie Gminy Wasilków
od 2015 roku środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XLVII/343/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie z
dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem
na dofinansowanie prac geodezyjnych, związanych z
modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz
opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej dla
obrębów Sielachowskie i Osowicze gm. Wasilków
Uchwała Nr XLVII/344/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie z
dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie
inwestycyjne na zadanie inwestycyjne - Przebudowa
drogi powiatowej nr 1428B na odcinku niezabudowanym
pomiędzy miejscowościami Dąbrówki - Studzianki
Uchwała Nr XLVII/345/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie z
dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie
inwestycyjne na zadanie inwestycyjne - Przebudowa
drogi powiatowej nr 1419B na odcinku drogi powiatowej
nr 1419B Wólka-Katrynka
Uchwała Nr XLVII/348/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie z
dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu
gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 193/14 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia
11 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na
2014 r. - wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz
przeniesienie wydatków budżetowych między
paragrafami i rozdziałami
Uchwała Nr XXIII/167/14 Rada Gminy Dziadkowice z
dnia 28 marca 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dziadkowice na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2023
Zarządzenie Nr 196/14 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia
31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na
2014 r. - wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz
przeniesienie wydatków budżetowych między
paragrafami i rozdziałami
Uchwała nr XXV/193/14 Rady Gminy Jasionówka z dnia
26 marca 2014r. W sprawie zmian budżetu Gminy
Jasionówka na rok 2014
Uchwała nr XXV/195/14 Rady Gminy Jasionówka z dnia
26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu

protokół

1593/14

protokół

1594/14

protokół

1595/14

protokół

1596/14

protokół

1597/14

protokół

1598/14

protokół

1599/14

protokół

1600/14

protokół

1601/14

protokół

1602/14

protokół

1603/14

protokół

1604/14

protokół

1605/14

protokół

1606/14

protokół

1607/14
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JASIONÓWKA
(2008022)
JASIONÓWKA
(2008022)
JASIONÓWKA
(2008022)
JAŚWIŁY
(2008032)
JAŚWIŁY
(2008032)
JAŚWIŁY
(2008032)

JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY
(2002052)

JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY
(2002052)
JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY
(2002052)
JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY
(2002052)
KRYPNO
(2008052)
KRYPNO
(2008052)
KRYPNO
(2008052)
KRYPNO
(2008052)
MILEJCZYCE
(2010062)
NOWY DWÓR
(2011062)
NOWY DWÓR
(2011062)
POŚWIĘTNE
(2002082)

postępowania naprawczego Gminy Jasionówka na lata
2014-2015
Uchwała nr XXV/196/14 Rady Gminy Jasionówka z dnia
26 marca 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków
stanowiących fundusz sołecki
Zarządzenie nr 227/14 Wójta Gminy Jasionówka z dnia
26 marca 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Zarządzenie nr 230/14 Wójta Gminy Jasionówka z dnia
31 marca 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Uchwała Nr XXXI/191/14 Rada Gminy Jaświły z dnia 28
marca 2014 o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego
Uchwała Nr XXXI/194/14 Rada Gminy Jaświły z dnia 28
marca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie przebudowy
chodników przy drogach powiatowych położonych na
terenie Gminy Jaświły
Zarządzenie Nr 12/14 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok.
Uchwała Nr XXXIV/378/2014 Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie
opracowania dokumentacji projektowej na budowę
chodnika jednostronnego w m. Hryniewicze (w kierunku
firmy SUPERBRUK) w ciągu drogi powiatowej Nr 1483 B.
Uchwała Nr XXXIV/380/2014 Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015
roku.
Uchwała Nr XXXIV/393/2014 Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia
"Regulaminu dofinansowania zadania polegającego na
usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Juchnowiec Kościelny".
Uchwała Nr XXXIV/397/2014 Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok.
Zarządzenie nr 343/2014 Wójta Gminy Krypno z 18
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Zarządzenie nr 345/2014 Wójta Gminy Krypno z 24
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Zarządzenie nr 347/2014 Wójta Gminy Krypno z 31
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XXXIII/175/2014 Rady Gminy Krypno z 28
marca 2014r. W sprawie zmian w budżecie
Zarządzenie Nr 174/2014 Wójta Gminy Milejczyce z dnia
31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok
Uchwała Nr XXVIII/175/14 Rady Gminy Nowy Dwór z
dnia 21 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego w
Gminie Nowy Dwór na rok 2015
Uchwała Nr XXVII/178/14 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia
21 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy
Zarządzenie nr RGO.0050.14.2014 Wójta Gminy
Poświętne w sprawie zmian w budżecie

protokół

1608/14

protokół

1609/14

protokół

1610/14

protokół

1611/14

protokół

1611A/1
4

protokół

1612/14

protokół

1613/14

protokół

1614/14

protokół

1615/14

protokół

1616/14

protokół

1617/14

protokół

1618/14

protokół

1619/14

protokół

1620/14

protokół

1622/14

protokół

1623/14

protokół

1624/14

protokół

1625/14
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SIEMIATYCZE
(2010092)
SOKOŁY
(2013082)
SZUDZIAŁOWO
(2011102)
SZUDZIAŁOWO
(2011102)
TUROŚL
(2006062)
TUROŚL
(2006062)
ZAMBRÓW
(2014011)
ZAWADY
(2002152)
ZAWADY
(2002152)
ZAWADY
(2002152)

zarządzenie nr 176/2014 Wójta Gminy Siemiatycze z
dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
Zarządzenie nr 12.2014 Wójta Gminy Sokoły z dnia 31
marca 2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014
rok
Uchwała Nr XXVI.167.2014 Rady Gminy Szudziałowo z
dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 rok środków
stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXVI.168.2014 Rady Gminy Szudziałowo z
dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: zmian budżetu gminy
na 2014 rok
Uchwała Nr XXIV/137/14 Rady Gminy Turośl z dnia 11
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Zarządzenie nr 203/14 Wójta Gminy Turośl z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
Uchwała nr 225/XXX/14 Rady Gminy Zambrów z 13
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Zarządzenie nr 17.2014 Wójta gminy Zawady z 13 marca
2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Rady Gminy Zawady nr XXVII/243/14 z 26
marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Białostockiemu
Uchwała Nr XXVII/250/14 Rady Gminy Zawady z dnia 26
marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/13
Rady Gminy Zawady z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty

protokół

1626/14

protokół

1627/14

protokół

1628/14

protokół

1629/14

protokół

1630/14

protokół

1631/14

protokół

1632/14

protokół

1633/14

protokół

1634/14

protokół

1635/14

4. Członek Kolegium –Anna Ostrowskaomówił 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
DOBRZYNIEWO
DUŻE (2002032)
BIELSK
PODLASKI
(2003011)
ZABŁUDÓW
(2002143)
DOBRZYNIEWO
DUŻE (2002032)
DOBRZYNIEWO
DUŻE (2002032)
SZUMOWO

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr XLI/217/14 Rada Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 marca 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 493/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w
budżecie miasta na 2014 r.
Zarządzenie Nr VI/409/2014 Burmistrza Zabłudowa z
dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Zabłudów na 2014 rok
Uchwała Nr XLI/216/14 Rada Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 marca 2014 w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata
2014 - 2025
Uchwała Nr XLI/218/14 Rada Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 marca 2014 w sprawie udzielenia dotacji Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Zwiastowania NMP w
Dobrzyniewie Kościelnym
Uchwała Nr XXIV/164/14 Rady Gminy Szumowo z dnia

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

1682/14

protokół

1683/14

protokół

1684/14

protokół

1685/14

protokół

1686/14

protokół

1687/14
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(2014042)
SZUMOWO
(2014042)
białostocki
(2002000)
SZUMOWO
(2014042)
sokólski
(2011000)
BIELSK
PODLASKI
(2003011)
BRAŃSK
(2003021)
białostocki
(2002000)
białostocki
(2002000)
KOBYLINBORZYMY
(2013052)
WYSOKIE
MAZOWIECKIE
(2013102)
BRAŃSK
(2003021)
DOBRZYNIEWO
DUŻE (2002032)
sokólski
(2011000)
sokólski
(2011000)

26 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Zambrowskiego
Uchwała Nr XXIV/166/14 Rady Gminy Szumowo z dnia
26 marca 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki
Uchwała Nr XL/311/2014 Rady Powiatu Białostockiego z
27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XXIV/161/14 Rady Gminy Szumowo z dnia
26 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 20142017
Uchwała Nr 300/2014 Zarządu Powiatu Sokólskiego z
dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2014
Zarządzenie Nr 487/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w
budżecie miasta na 2014 r.
Uchwała Nr XXVII/187/14 Rady Miasta Brańsk z dnia 28
marca 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty
Uchwała Nr 616/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z
dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XL/313/2014 Rady Powiatu Białostockiego z
27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej
wysokości pożyczek udzielanych przez zarząd
Zarządzenie Nr 61/14 Wójta Gminy Kobylin-Borzymy z
dnia 5 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Kobylin-Borzymy na 2014 rok
Uchwała Nr 283/XXXIII/14 Rady Gminy Wysokie
Mazowieckie z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXVII/191/14 Rady Miasta Brańsk z dnia 28
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta
Brańsk na 2014 r.
Zarządzenie Nr 155/14 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Dobrzyniewo Duże na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXII/220/2014 Rady Powiatu Sokólskiego z
dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmianybudżetu Powiatu
Sokólskiego na rok 2014
Uchwała Nr XXXII/219/2014 Rady Powiatu Sokólskiego z
dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 20142022

protokół

1688/14

protokół

1689/14

protokół

1690/14

protokół

1691/14

protokół

1692/14

protokół

1693/14

protokół

1694/14

protokół

1695/14

protokół

1696/14

protokół

1697/14

protokół

1698/14

protokół

1699/14

protokół

1700/14

protokół

1701/14

5. Członek Kolegium –Agnieszka Gerasimiuk w imieniu nieobecnego Aleksandra
Piszczatowskiegoomówiła 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

SIDRA (2011072)

Uchwała Nr XXIII/169/2014 Rady Gminy Sidra z dnia 26
marca 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty

protokół

1529/14
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wysokomazowiec
ki (2013000)
WYSOKIE
MAZOWIECKIE
(2013011)
WYSOKIE
MAZOWIECKIE
(2013011)
WYSOKIE
MAZOWIECKIE
(2013011)
WYSOKIE
MAZOWIECKIE
(2013011)
DROHICZYN
(2010023)
DROHICZYN
(2010023)
DROHICZYN
(2010023)
MICHAŁOWO
(2002073)
MICHAŁOWO
(2002073)
MICHAŁOWO
(2002073)
SURAŻ
(2002103)

SURAŻ
(2002103)

SURAŻ
(2002103)
SURAŻ
(2002103)
SURAŻ
(2002103)
SURAŻ
(2002103)

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości
na terenie gminy Sidra
Uchwała Nr 109/374/2014 Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia 27 marca 2014 roku w
sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

protokół

1702/14

Zarządzenie nr 315/14 Burmistrza Miasta Wysokie
Mazowieckie w sprawie zmian w budżecie

protokół

1703/14

Uchwala nr XL/194/14 Rady Miasta Wysokie
Mazowieckie z 26 marca 2014 r. w sprawie zapewnienia
środków finansowych na realizację zadania

protokół

1704/14

Uchwała nr XL/195/14 Rady Miasta Wysokie
Mazowieckie w sprawie zmian w budżecie

protokół

1705/14

protokół

1706/14

protokół

1707/14

protokół

1708/14

protokół

1709/14

protokół

1710/14

protokół

1711/14

protokół

1712/14

protokół

1713/14

protokół

1714/14

protokół

1715/14

protokół

1716/14

protokół

1717/14

protokół

1718/14

Zarządzenie nr 319/14 Burmistrza Miasta Wysokie
Mazowieckie z 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie
Uchwała Nr XXXV/246/14 Rada Miejskiej w Drohiczynie z
dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 218/2014 Burmistrza Drohiczyna z dnia
31 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie w 2014 zadania z PROW
pn. "Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum
Drohiczyna i Narojk"
Zarządzenie Nr 219/2014 Burmistrza Drohiczyna z dnia
31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
Uchwała Nr XXXII/303/14 Rady Miejskiej w Michałowie z
dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na
2014 rok
Uchwała Nr XXXII/304/14 Rady Miejskiej w Michałowie z
dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014 2024
Zarządzenie Nr 312/14 Burmistrza Michałowa z dnia 31
marca 3014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Suraża z dnia 25
marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
Uchwała Nr XXXVII/176/14 Rady Miejskiej w Surażu z
dnia 26 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie
zadania pod nazwą "Wzmocnienie nawierzchni drogi
powiatowej Nr 1507B poprzez wykonanie warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku RynkiZimnochy"
Uchwała Nr XXXVII/180/14 Rady Miejskiej w Surażu z
dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego
Uchwała Nr XXXVII/182/14 Rady Miejskiej w Surażu z
dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 r.
Uchwała Nr XXXVII/183/14 Rady Miejskiej w Surażu z
dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata
2014-2023
Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Suraża z dnia 31
marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
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SZEPIETOWO
(2013092)
TYKOCIN
(2002123)
TYKOCIN
(2002123)
SZEPIETOWO
(2013093)

TYKOCIN
(2002123)
BIELSK
PODLASKI
(2003032)
BIELSK
PODLASKI
(2003032)
BIELSK
PODLASKI
(2003032)
BIELSK
PODLASKI
(2003032)
BIELSK
PODLASKI
(2003032)
CZEREMCHA
(2005032)
CZEREMCHA
(2005032)
CZEREMCHA
(2005032)
CZEREMCHA
(2005032)
DUBICZE
CERKIEWNE
(2005052)
DUBICZE
CERKIEWNE
(2005052)
GRODZISK

2014 r.
Uchwała Nr XXVIII/200/14 Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 28 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXXV/250/2014 Rada Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy Tykocin na rok 2014
Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Tykocina z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Uchwała Nr XXVIII/198/14 Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz
sołecki
Uchwała Nr XXXV/251/2014 Rada Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji z
budżetu gminy na prace konserwatorskie i
restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków położonym na terenie gminy Tykocin
Uchwała Nr XXXVII/229/2014 Rady Gminy Bielsk
Podlaski z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXXVII/230/2014 Rady Gminy Bielsk
Podlaski z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2015 roku
Uchwała Nr XXXVII/231/2014 Rady Gminy Bielsk
Podlaski z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej spółce wodnej
Uchwała Nr XXXVII/232/2014 Rady Gminy Bielsk
Podlaski z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z
dnia 31 marca 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014
Uchwała Nr XXXI/229/14 Rada Gminy Czeremcha z dnia
26 marca 2014 w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku
Uchwała Nr XXXI/230/14 Rada Gminy Czeremcha z dnia
26 marca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Hajnowski
Uchwała Nr XXXI/231/14 Rada Gminy Czeremcha z dnia
26 marca 2014 w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy Czeremcha na rok 2014
Zarządzenie Nr 268/14 Wójta Gminy Czeremcha z dnia
31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Czeremcha na rok 2014
Zarządzenie Nr 160.2014 Wójta Gminy Dubicze
Cerkiewne z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej.
Zarządzenie Nr 163.2014 Wójta Gminy Dubicze
Cerkiewne z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej.
Uchwała nr XXVI/141/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 31
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(2010042)

GRODZISK
(2010042)
GRODZISK
(2010042)
GRODZISK
(2010042)
GRODZISK
(2010042)
JANÓW
(2011022)
KORYCIN
(2011032)
KORYCIN
(2011032)
KORYCIN
(2011032)
KLUKOWO
(2013042)
KLUKOWO
(2013042)
MAŁY PŁOCK
(2006042)
MAŁY PŁOCK
(2006042)
NAREW
(2005082)
NURZECSTACJA
(2010072)
NURZECSTACJA
(2010072)
NURZECSTACJA
(2010072)
NURZECSTACJA
(2010072)
NURZECSTACJA

marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie Gminy Grodzisk funduszu
sołeckiego
Uchwała nr XXVI/145/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Siemiatyckiemu
Uchwała nr XXVI/146/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
Uchwała nr XXVI/147/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2014-2017 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 20142022
Zarządzenie nr 135/14 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 31
marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2014
Uchwała nr XXVIII/177/2014 Rady Gminy Korycin z dnia
31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Korycin na 2014 rok
Uchwała nr XXVIII/178/2014 Rady Gminy Korycin z dnia
31 marca 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Korycin na lata 2014-2030
Zarządzenie nr 143/2014 Wójta Gminy Korycin z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Korycin na 2014 rok
Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Klukowo z dnia 19
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Klukowo z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Zarządzenie Nr 216/14 Wójta Gminy Mały Płock z dnia
26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Mały Płock na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 217/14 Wójta Gminy Mały Płock z dnia
31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Mały Płock na 2014 rok.
Zarządzenie nr 253/14 Wójta Narwi z 28 marca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XX/199/2014 Rady Gminy Nurzec-Stacja z
dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu
sołeckiego w roku budżetowym 2015
Uchwała Nr XX/205/2014 Rady Gminy Nurzec-Stacja z
dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i stawki tej opłaty
Uchwała Nr XX/206/2014 Rady Gminy Nurzec-Stacja z
dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz określenia terminu i miejsca
składania deklaracji
Uchwała Nr XX/207/2014 Rady Gminy Nurzec-Stacja z
dnia 12 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Podlaskiemu
Uchwała Nr XX/208/2014 Rady Gminy Nurzec-Stacja z
dnia 12 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
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(2010072)
NURZECSTACJA
(2010072)
NURZECSTACJA
(2010072)
NURZECSTACJA
(2010072)
NURZECSTACJA
(2010072)
SIDRA (2011072)
SIDRA (2011072)
NURZECSTACJA
(2010072)
NURZECSTACJA
(2010072)

finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
Uchwała Nr XX/209/2014 Rady Gminy Nurzec-Stacja z
dnia 12 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
Uchwała Nr XX/210/2014 Rady Gminy Nurzec-Stacja z
dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXI/211/2014 Rady Gminy Nurzec Stacja z
dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata
2014-2024
Zarządzenie Nr 214/2014 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z
dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 r.
Uchwała Nr XXIII/167/2014 Rada Gminy Sidra z dnia 26
marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sidra
na 2014 r.
Uchwała Nr XXIII/168/2014 Rada Gminy Sidra z dnia 26
marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego
Uchwała Nr XXI/216/2014 Rady Gminy Nurzec-Stacja z
dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 r.
Uchwała Nr XXI/217/2014 Rady Gminy Nurzec Stacja z
dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata
2014-2024
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1754/14
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1755/14
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1955/14

6. Członek Kolegium – Dariusz Renczyński omówił niżej wymienione uchwały i
Zarządzenia organów j.s.t. (projekty rozstrzygnięć przedstawione Kolegium przez
Członka Kolegium znajdują się w aktach poszczególnych j.s.t.):
Nazwa JST
podlaskie
(2000000)
PRZYTUŁY
(2007062)

podlaskie
(2000000)

podlaskie
(2000000)
podlaskie
(2000000)
podlaskie

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/448/14 Sejmiku Województwa
Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Podlaskiego
Uchwała Nr XXX/155/14 Rady Gminy Przytuły z dnia 27
marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2014-2020
Uchwała Nr 222/3124/2014 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie
udzielenia dotacji podmiotom wyłonionym w otwartym
konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze
ochrony i promocji zdrowia, wynikających z "Programu
współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku"
Uchwała Nr 222/3128/2014 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie województwa na rok 2014
Uchwała Nr 224/3174/2014 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie województwa na rok 2014
Uchwała Nr 224/3176/2014 Zarządu Województwa

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

1459/14

uchybienie

1523/14

protokół

1760/14

protokół

1761/14

protokół

1762/14

protokół

1763/14

60

(2000000)

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

podlaskie
(2000000)
hajnowski
(2005000)
łomżyński
(2007000)
łomżyński
(2007000)
łomżyński
(2007000)
łomżyński
(2007000)
Łomża (2062000)
Łomża (2062000)
Łomża (2062000)
Łomża (2062000)

Łomża (2062000)

Łomża (2062000)

Podlaskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zlecenia
realizacji zadania pn.: Akademia Kultury Podlaskiej
Towarzystwa AMICUS z siedzibą w Białymstoku
Uchwała Nr 224/3178/2014 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Podlaskiego
Uchwała Nr XXXVIII/449/14 Sejmiku Województwa
Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa
podlaskiego na rok 2014
Uchwała Nr XXXVIII/450/14 Sejmiku Województwa
Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian
w budżecie województwa na 2014 rok
Uchwała Nr 226/3191/2014 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie
realizacji zadania publicznego pn: "Puchar Polski
Kyokushin Karate IBK 2014" przez Mazowiecko Podlaski Klub Karate w Ciechanowcu
Uchwała Nr 226/3193/2014 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie
udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych
należących do Województwa Podlaskiego w sferze
turystyki i krajoznawstwa w 2014 roku
Uchwała Nr 99/250/14 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z
dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na
2014 rok
Uchwała Nr XXXIII/184/2014 Rady Powiatu
Łomżyńskiego z dnia 26 marca 2914 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Łomżyńskiego na lata 2014-2017
Uchwała Nr XXXIII/185/2014 Rady Powiatu
Łomżyńskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie
zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok
Uchwała Nr 89/328/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu łomżyńskiego na 2014 rok
Uchwała Nr 89/329/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu łomżyńskiego na 2014 rok
Zarządzenie Nr 61/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia
18 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na
2014 rok
Uchwała nr 425/LI/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26
marca 2014r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Łomża na lata 2014-2027
Uchwała nr 426/LI/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26
2014r. W sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014
Uchwała nr 427/LI/14 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 26
marca 2014r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej
na rzecz Powiatu Łomżyńskiego
Uchwała nr 431/LI/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26
marca 2014 r. w sprawie przyznawania dotacji celowych
na prace restauratorskie, konse4rwatorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków na obszarze Miasta Łomża
Zarządzenie Nr 71/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia
27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na
2014 rok
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NOWOGRÓD
(2007043)
NOWOGRÓD
(2007043)
NOWOGRÓD
(2007043)
KOLNO
(2006032)
KOLNO
(2006032)
Łomża (2007022)
MIASTKOWO
(2007032)
MIASTKOWO
(2007032)
PRZYTUŁY
(2007062)
PRZYTUŁY
(2007062)
PRZYTUŁY
(2007062)
PRZYTUŁY
(2007062)
PRZYTUŁY
(2007062)
ŚNIADOWO
(2007072)
ŚNIADOWO
(2007072)
ŚNIADOWO
(2007072)
ŚNIADOWO
(2007072)
ŚNIADOWO
(2007072)
WIZNA (2007082)
WIZNA (2007082)
WIZNA (2007082)

Zarządzenie Nr 07/14 Burmistrza Nowogrodu z dnia 28
lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
Zarządzenie Nr 13/14 Burmistrza Nowogrodu z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
Uchwała Nr XXX/154/14 Rada Miejskiej w Nowogrodzie z
dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
na rok 2014
Uchwała Nr XLVI/208/14 Rady Gminy Kolno z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie Zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2025
Uchwała Nr XLVI/211/14 Rady Gminy Kolno z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego
Uchwała Nr XXXIX/216/14 Rada Gminy Łomża z dnia 7
marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego w gminie
na rok 2015
Miastkowo z 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r.
Uchwała Nr XXIV/148/2014 Rady Gminy Miastkowo z
dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXX/153/14 Rady Gminy Przytuły z dnia 27
marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Podlaskiemu na remont chodnika
Uchwała Nr XXX/154/14 Rady Gminy Przytuły z dnia 27
marca 2014 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki w roku 2015
Uchwała Nr XXX/156/14 Rady Gminy Przytuły z dnia 27
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
Zarządzenie nr 121/14 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie
Gminy Przytuły na 2014 r.
Zarządzenie nr 122/14 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie
Gminy Przytuły na 2014 r.
Uchwała Nr XXXIII.206.2014 Rady Gminy Śniadowo z 18
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XXXIII.207.2014 Rady Gminy Śniadowo z 18
marca 2014 r. w sprawie zmiany wpf
Uchwała nr XXXIII.208.2014 Rady Gminy Śniadowo z 18
marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Łomżyńskiemu
Uchwała nr XXXIII.210.2014 Rady gminy Śniadowo z
dnia 18 marca 2014 r. w sprawie niewyodrębnienia w
budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w
2015 r.
Zarządzenie nr 23.2014 Wójta Gminy Śniadowo z 31
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Zarządzenie Nr 161/14 Wójta Gminy Wizna z dnia 25
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Zarządzenie Nr 161/14 Wójta Gminy Wizna z dnia 25
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Zarządzenie Nr 163/14 Wójta Gminy Wizna z dnia 31
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ZBÓJNA
(2007092)
Międzygminny
Związek
Wodociągów i
Kanalizacji
(200702Z)
ZBÓJNA
(2007092)
ŚNIADOWO
(2007072)
ŚNIADOWO
(2007072)
KOLNO
(2006032)

KOLNO
(2006032)

KOLNO
(2006032)

marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Zarządzenie Nr 16/14 Wójta Gminy Zbójna z dnia 11
marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Zbójna na 2014 rok
Uchwała Nr II/2/14 Zarządu Międzygminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji w Łomży z dnia 31 marca 2014
roku w sprawie zmian w wydatkach ustalonych w
budżecie Związku na 2014 r.
Zarządzenie nr 19/14 Wójta Gminy Zbójna z dnia 28
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna
na 2014 rok
Zarządzenie nr 26.2014 Wójta Gminy Śniadowo z 3
kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu
budżetu
Zarządzenie nr 27.2014 Wójta Gminy Śniadowo z 3
kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na
wyprzedzające finansowanie działań
Uchwała Nr XLVI/209/14 Rady Gminy Kolno z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno
na 2014 r.
Zarządzenie Nr 319/14 Wójta Gminy Kolno z dnia 9
kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w
Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013
Zarządzenie Nr 320/14 Wójta Gminy Kolno z dnia 9
kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez
Gminę Kolno w Ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
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7. Członek Kolegium –Joanna Salachna omówiłaniżej 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)
Białystok

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr 153/314/14 Zarządu Powiatu w Mońkach z
dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2014 rok
Uchwała Nr XXVIII/188/14 Rady Powiatu w Mońkach z
dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2014 rok
Uchwała Nr XXVIII/189/14 Rady Powiatu w Mońkach z
dnia 20 marca 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr
XXVII/177/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej powiatu monieckiego na lata 2014-2022
Uchwała Nr XXVIII/190/14 Rady Powiatu w Mońkach z
dnia 20 marca 2014 roku w sprawie umorzenia pożyczki
udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej w Mońkach
Uchwała Nr LVIII/637/14 Rady Miasta Białystok z dnia 28

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK
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(2061000)

marca 2014 r. w sprawie udzielenia w 2014 roku z
budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace
konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
znajdujących się na terenie Miasta Białystok i nie
stanowiących jego własności oraz ich wysokości
Uchwała Nr LVIII/639/14 Rady Miasta Białystok z dnia 28
Białystok
marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
(2061000)
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku
na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr LVIII/640/14Rady Miasta Białystok z dnia 28
Białystok
marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu
(2061000)
Miasta Białegostoku na 2014 rok
Zarządzenie Nr 4315/14 Prezydenta Miasta Białegostoku
Białystok
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w
(2061000)
budżecie Miasta Białegostoku na 2014 rok
Zarządzenie Nr 371/14 Burmistrza Moniek z dnia 28
marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w
MOŃKI (2008063)
budżecie na 2014 r.
Zarządzenie Nr 372/14 Burmistrza Moniek z dnia 31
MOŃKI (2008063)
marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie na 2014 r.
Zarządzenie Nr 373/14 Burmistrza Moniek z dnia 31
MOŃKI (2008063)
marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie na 2014 r.
Uchwała Nr LV/402/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z
SOKÓŁKA
dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu
(2011083)
gminy Sokółka na 2014 rok
SOKÓŁKA
Uchwała Nr LV/404/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z
(2011083)
dnia 26 marca 2914 r.
Uchwała Nr XLII/391/2014 Rady Miejskiej w Supraślu z
SUPRAŚL
dnia 20 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
(2002093)
finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego
Uchwała Nr XLII/392/2014 Rady Miejskiej w Supraślu z
SUPRAŚL
dnia 20 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
(2002093)
finansowej Powiatowi Białostockiemu
Uchwała Nr XLII/393/2014 Rady Miejskiej w Supraślu z
SUPRAŚL
dnia 20 marca 2014 roku w sprawie budżetu gminy na
(2002093)
2014 rok
Uchwała Nr XLII/394/2014 Rady Miejskiej w Supraślu z
SUPRAŚL
dnia 20 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
(2002093)
finansowej Powiatowi Białostockiemu
Uchwała Nr XLII/398/2014 Rady Miejskiej w Supraślu z
SUPRAŚL
dnia 20 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
(2002093)
finansowej Powiatowi Białostockiemu
Uchwała Nr XLII/401/2014 Rady Miejskiej w Supraślu z
SUPRAŚL
dnia 20 marca 2014r. W sprawie wyrażenia zgody na
(2002093)
wyodrębnienie funduszu sołeckiego
Zarządzenie Nr 0050/450/2014 Burmistrza Supraśla z
SUPRAŚL
dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian do budżetu
(2002093)
gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXIX/177/14 Rady Gminy Kuźnica z dnia 25
marca 2014r w sprawie zwolnienia samorządowego
KUŹNICA
zakładu budżetowego o nazwie Zakładów Gospodarki
(2011052)
Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy z obowiązku
wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy
Kuźnica
KUŹNICA
Zarządzenie Nr 198/14 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 31
(2011052)
marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.
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TRZCIANNE
(2008072)
TRZCIANNE
(2008072)
TRZCIANNE
(2008072)

Uchwała Nr XXXVI/155/14 Rady Gminy Trzcianne z dnia
31 marca 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego na
rok budżetowy 2015
Uchwała Nr XXXVI/158/14 Rady Gminy Trzcianne z dnia
31 marca 2014 roku w sprawie przyznania w 2014 roku
dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem
Nawiedzenia NMP w Giełczynie na roboty remontowobudowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Zarządzenie Nr 178/2014 Wójta Gminy Trzcianne z dnia
31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy
na 2014 rok
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8. Członek Kolegium –Marcin Tyniewicki,omówiłniżej wymienione uchwały i
Zarządzenia organów j.s.t. (projekty rozstrzygnięć przedstawione Kolegium przez
Członka Kolegium znajdują się w aktach poszczególnych j.s.t.):
Nazwa JST
BOĆKI (2003042)

BOĆKI (2003042)

BOĆKI (2003042)

BOĆKI (2003042)

BOĆKI (2003042)

BOĆKI (2003042)
BOĆKI (2003042)
BOĆKI (2003042)
BOĆKI (2003042)
KOŁAKI

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr XXVI/173/14 Rady Gminy Boćki z dnia 28
marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Bielskiemu na modernizację drogi
powiatowej Nr 1692B Hawryłki - Starowieś
Uchwała Nr XXVI/174/14 Rady Gminy Boćki z dnia 28
marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Bielskiemu na rozbudowę drogi
powiatowej Nr 1606B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo
Trojany
Uchwała Nr XXVI/175/14 Rady Gminy Boćki z dnia 28
marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Bielskiemu na wykonanie
dokumentacji technicznej na przebudowę drogi
powiatowej Nr 1696B, odcinek ulica w miejscowości
Torule do mostu
Uchwała Nr XXVI/176/14 Rady Gminy Boćki z dnia 28
marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Bielskiemu na wykonanie
dokumentacji technicznej na przebudowę drogi
powiatowej Nr 1571B od skrzyżowania z drogą gminną w
kierunku Wandalina do miejscowości Wygonowo
Uchwała Nr XXVI/177/14 Rady Gminy Boćki z dnia 28
marca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2014-2017
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata
2014-2022
Uchwała Nr XXVI/178/14 Rady Gminy Boćki z dnia 28
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2014
Uchwała Nr XXVI/180/14 Rady Gminy Boćki z dnia 28
marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego
Zarządzenie nr 6/14 Wójta Gminy Boćki z dnia 28 marca
2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie nr 7/14 Wójta Gminy Boćki z dnia 31 marca
2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2014
Zarządzenie Nr 165/14 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z
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KOŚCIELNE
(2014022)

dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 3.2014 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z
KULESZE
dnia 14 marca 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki
KOŚCIELNE
na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
(2013062)
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Uchwała Nr XXX/185/14 Rady Gminy Nowe Piekuty z
NOWE PIEKUTY
dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
(2013072)
gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXX/187/14 Rady Gminy Nowe Piekuty z
NOWE PIEKUTY dnia 20 marca 2014 roku w sprawie nie wyrażenia zgody
(2013072)
na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXX/191/14 Rady Gminy Nowe Piekuty z
NOWE PIEKUTY
dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia woli
(2013072)
dofinansowania zakupu samochodu strażackiego dla
Jednostki OSP KSRG Nowe Piekuty
Zarządzenie Nr 98/14 Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia
NOWE PIEKUTY
31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2013072)
na 2014 rok
Uchwała nr 171/XXXI/14 Rady Gminy Rutki z dnia 31
RUTKI (2014032)
marca 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego
TUROŚŃ
Uchwała nr XXXI/251/2014 Rady Gminy Turośń
KOŚCIELNA
Kościelna z 27 marca 2014 r. w sprawie pomocy
(2002112)
finansowej Powiatowi Białostockiemu
Uchwała nr XXXI/252/2014 Rady Gminy Turośń
TUROŚŃ
Kościelna z 27 marca 2014 r. w sprawie niewyrażenia
KOŚCIELNA
zgody na wyodrębnienie w budżecie na rok 2015
(2002112)
środków stanowiących fundusz sołecki
TUROŚŃ
Uchwała nr XXXI/253/2014 Rady Gminy Turośń
KOŚCIELNA
Kościelny z 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w
(2002112)
budżecie
Uchwała Nr 9/45/14 Zarządu Powiatu w Bielsku
bielski (2003000)
Podlaskim z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmian w
planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok
Uchwała Nr 10/47/14 Zarządu Powiatu w Bielsku
bielski (2003000)
Podlaskim z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmian w
planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok
Uchwała Nr XXIX/230/14 Rady Powiatu w Bielsku
bielski (2003000) Podlaskim z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej na rzecz Miasta Bielsk Podlaski
Uchwała Nr XXIX/231/14 Rady powiatu w Bielsku
bielski (2003000)
Podlaskim z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie Powiatu Bielskiego na 2014 rok
Uchwała Nr XXIX/232/14 Rady powiatu w Bielsku
Podlaskim z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVII/224/13 Rady Powiatu w Bielsku
bielski (2003000)
Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu
Bielskiego na lata 2014-2022
Uchwała Nr 12/50/14 Zarządu Powiatu w Bielsku
bielski (2003000)
Podlaskim z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w
planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok
Zarządzenie NR 33/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z
HAJNÓWKA
dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
(2005011)
miasta na 2014 rok
Uchwała Nr XXI/141/2014 Rada Miejskiej w Krynkach z
KRYNKI
dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
(2011043)
na rok 2014
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KRYNKI
(2011043)
ZABŁUDÓW
(2002143)
ZABŁUDÓW
(2002143)
ZABŁUDÓW
(2002143)

Uchwała Nr XXI/142/2014 Rada Miejskiej w Krynkach z
dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku
Zarządzenie Nr VI/403/2014 Burmistrza Zabłudowa z
dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Zabłudów na 2014 rok
Uchwała Nr XXX/249/2014 Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy Zabłudów środków
stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXX/254/2014 Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Zabłudów na 2014 rok
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9. Członek Kolegium –Danuta Kubylis,omówiła niżej wymienione uchwały i
Zarządzenia organów j.s.t. (projekty rozstrzygnięć przedstawione Kolegium przez
Członka Kolegium znajdują się w aktach poszczególnych j.s.t.):
Nazwa JST

Rodzaj dokumentu

Uchwała Nr 937/131/14 Zarządu Powiatu w Augustowie z
dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Augustowskiego na 2014 rok.
Uchwała Nr XVI/226/13 Rady Powiatu Grajewskiego z
grajewski
dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
(2004000)
powiatu grajewskiego na rok 2014
Uchwała Nr XLV/227/14 Rady Powiatu Grajewskiego z
grajewski
dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmian wieloletniej
(2004000)
prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 20142018
Uchwała Nr XLI/293/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z
sejneński
dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
(2009000)
Powiatu Sejneńskiego na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXVI/187/13 Rady Miasta Sejny z dnia 28
SEJNY (2009011)
marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta
Sejny na 2014 rok
Uchwała Nr XXXVI/188/13 Rady Miasta Sejny z dnia 28
SEJNY (2009011)
marca 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego.
Zarządzenie Nr 23/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31
marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta
SEJNY (2009011)
Sejny na 2014 rok.
Uchwała Nr XLVII/525/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach
Suwałki
z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia
(2063000)
funduszu soleckiego.
Uchwała Nr XLVII/526/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach
Suwałki
z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
(2063000)
miasta na 2014 rok
Uchwała Nr XLVII/527/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach
Suwałki
z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w
(2063000)
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata
2014 -2030
Zarządzenie Nr 1165/2014 Prezydenta Miasta Suwałk z
Suwałki
dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
(2063000)
miasta na 2014 rok
Suwałki
Zarządzenie Nr 1176/2014 Prezydenta Miasta Suwałk z
(2063000)
dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
augustowski
(2001000)

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

1858/14

protokół

1859/14

protokół

1860/14

protokół

1861/14

protokół

1862/14

protokół

1863/14

protokół

1864/14

protokół

1865/14

protokół

1866/14

protokół

1867/14

protokół

1868/14

protokół

1869/14
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LIPSK (2001043)

LIPSK (2001043)

LIPSK (2001043)
SZCZUCZYN
(2004053)
SZCZUCZYN
(2004053)
SZCZUCZYN
(2004053)
SZCZUCZYN
(2004053)
SZCZUCZYN
(2004053)
NOWINKA
(2001052)
NOWINKA
(2001052)
PRZEROŚL
(2012042)
PUŃSK
(2009042)
PUŃSK
(2009042)
PUŃSK
(2009042)
PUŃSK
(2009042)
PUŃSK
(2009042)
RACZKI
(2012052)
RACZKI
(2012052)
RACZKI

miasta na 2014 rok
Uchwała Nr XXIX/235/14 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia
31 marca 2014 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku
Uchwała Nr XXIX/236/14 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia
31 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Dąbrowa Białostocka na
dofinansowanie projektu „Wykorzystanie i promocja
potencjału turystycznego gmin Górnej Biebrzy „
Uchwała Nr XXIX/237/14 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia
31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 r.
Uchwała Nr 256/XLIV/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z
dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie Gminy Szczuczyn środków
stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr 259/XLIV/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z
dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2014-2023
Uchwała Nr 260/XLIV/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z
dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 22/14 Burmistrza Szczuczyna z dnia 31
marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok.
Zarządzenie Nr 24/14 Burmistrza Szczuczyna z dnia 31
marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok.
Uchwała Nr XXVIII/188/14 Rady Gminy Nowinka z dnia
28 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok
Uchwała Nr XXVIII/195/14 Rady Gminy Nowinka z dnia
28 marca 2014 roku w sprawie wrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego
Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Przerośl z dnia 31
marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
Uchwała Nr XXIX/192/2014 Rady Gminy Puńsk z dnia 17
marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego
za 2013 rok
Uchwała Nr XXIX/193/2014 Rady Gminy Puńsk z dnia 17
marca 2014 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2013 rok
Uchwała Nr XXIX/195/2014 Rady Gminy Puńsk z dnia 17
marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Uchwała Nr XXIX/196/2014 Rady Gminy Puńsk z dnia 17
marca 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego
Zarządzenie Nr 121/2014 Wójta Gminy Puńsk z dnia 31
marca 2014 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na
2014 rok.
Uchwała Nr XXXII/211/14 Rady Gminy Raczki z dnia 26
marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Raczki na lata 2014 - 2018
Uchwała Nr XXXII/212/14 Rady Gminy Raczki z dnia 26
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
Uchwała Nr XXXII/209/14 Rady Gminy Raczki z dnia 26

protokół

1870/14

protokół

1871/14

protokół

1872/14

protokół

1873/14

protokół

1874/14

protokół

1875/14

protokół

1876/14

protokół

1877/14

protokół

1878/14

protokół

1879/14

protokół

1880/14

protokół

1881/14

protokół

1882/14

protokół

1883/14

protokół

1884/14

protokół

1885/14

protokół

1886/14

protokół

1887/14

protokół

1888/14
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(2012052)
RACZKI
(2012052)
SZTABIN
(2001072)
SZTABIN
(2001072)
SZTABIN
(2001072)
SZTABIN
(2001072)
WĄSOSZ
(2004062)
WĄSOSZ
(2004062)
WĄSOSZ
(2004062)
WIŻAJNY
(2012092)
SZTABIN
(2001072)

marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie
Raczki
Zarządzenie Nr 341/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 26
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
Uchwała Nr XX/195/2014 Rady Gminy Sztabin z dnia 14
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2014
Uchwała Nr XX/197/2014 Rady Gminy Sztabin z dnia 14
marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na
2015 rok.
Uchwała Nr XX/198/2014 Rady Gminy Sztabin z dnia 14
marca 2014 r. roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Augustowskiemu
Zarządzenie Nr 342/2014 Wójta Gminy Sztabin z dnia
19 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok
Uchwała Nr XXV/164/2014 Rady Gminy Wąsosz z dnia
12 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi
Grajewskiemu.
Uchwała Nr XXV/168/2014 Rady Gminy Wąsosz z dnia
12 marca 2014 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r.
Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Wąsosz z dnia 4
kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 r.
Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 31
marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Zarządzenie Nr 347/2014 Wójta Gminy Sztabin z dnia
31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok

protokół

1889/14

protokół

1890/14

protokół

1891/14

protokół

1892/14

protokół

1893/14

protokół

1894/14

protokół

1895/14

protokół

1896/14

protokół

1897/14

protokół

1898/14

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

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr CXXXIV/332/14 Zarządu Powiatu w
Suwałkach z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmian
w budżecie powiatu na 2014 rok
Uchwała Nr XXXIII/197/14 Rady Powiatu w Suwałkach z
dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2014 rok
Uchwała Nr CXXXV/333/14 Zarządu Powiatu w
Suwałkach z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie
zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
Uchwała Nr CXXXVI/336/14 Zarządu Powiatu w
Suwałkach z dnia 09 kwietnia 2014 roku w sprawie
zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
Uchwała Nr XXXIII/248/14 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżetu
miasta na 2014 rok

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

1899/14

protokół

1900/14

protokół

1901/14

protokół

1902/14

protokół

1903/14
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AUGUSTÓW
(2001011)
GRAJEWO
(2004011)
GRAJEWO
(2004011)
GRAJEWO
(2004011)
GRAJEWO
(2004011)
RAJGRÓD
(2004043)

RAJGRÓD
(2004043)

AUGUSTÓW
(2001022)
AUGUSTÓW
(2001022)
BAKAŁARZEWO
(2012012)
BAKAŁARZEWO
(2012012)
BAKAŁARZEWO
(2012012)
BAKAŁARZEWO
(2012012)
BARGŁÓW
KOŚCIELNY
(2001032)
BARGŁÓW
KOŚCIELNY
(2001032)
BARGŁÓW
KOŚCIELNY
(2001032)
BARGŁÓW
KOŚCIELNY
(2001032)
BARGŁÓW
KOŚCIELNY
(2001032)

Zarządzenie Nr 463/14 Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu
miasta na 2014 rok
Uchwała Nr XLVII/344/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 27
marca 2014 roku w sprawie określenia stawki dotacji
przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta.
Uchwała Nr XLVII/351/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 27
marca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014 2027
Uchwała Nr XLVII/352/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 27
marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta
Grajewo na 2014 rok
Zarządzenie Nr 465/14 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta
Grajewo na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXIX/262/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z
dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2014-2027.
Uchwała Nr XXXIX/267/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z
dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zwolnienia
samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie z
obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do
budżetu Gminy Rajgród.
Zarządzenie Nr OR.0050.267.2014 Wójta Gminy
Augustów z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zmiany
budżetu gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr OR.0050.270.2014 Wójta Gminy
Augustów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany
budżetu gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Bakałarzewo z
dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 r.
Uchwała Nr XXXVII/224/14 Rady Gminy Bakałarzewo z
dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia
funduszu sołeckiego
Uchwała Nr XXXVII/225/14 Rady Gminy Bakałarzewo z
dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Bakałarzewo z
dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 299/2014 Wójta Gminy Bargłów
Kościelny z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXII/179/2014 Rady Gminy Bargłów
Kościelny z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
Uchwała Nr XXII/183/2014 Rady Gminy Bargłów
Kościelny z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian
budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.
Uchwała Nr XXII/184/2014 Rady Gminy Bargłów
Kościelny z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów
Kościelny na lata 2014 -2017
Zarządzenie Nr 302/2014 Wójta Gminy Bargłów
Kościelny z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok

protokół

1904/14

protokół

1905/14

protokół

1906/14

protokół

1907/14

protokół

1908/14

protokół

1909/14

protokół

1910/14

protokół

1911/14

protokół

1912/14

protokół

1913/14

protokół

1914/14

protokół

1915/14

protokół

1916/14

protokół

1917/14

protokół

1918/14

protokół

1919/14

protokół

1920/14

protokół

1921/14
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FILIPÓW
(2012022)
FILIPÓW
(2012022)
FILIPÓW
(2012022)
FILIPÓW
(2012022)
GRAJEWO
(2004022)
GRAJEWO
(2004022)
GRAJEWO
(2004022)
JELENIEWO
(2012032)
JELENIEWO
(2012032)
JELENIEWO
(2012032)
KRASNOPOL
(2009032)
KRASNOPOL
(2009032)
KRASNOPOL
(2009032)
KRASNOPOL
(2009032)
RADZIŁÓW
(2004032)
RUTKA-TARTAK
(2012062)
RUTKA-TARTAK
(2012062)
RUTKA-TARTAK
(2012062)
RUTKA-TARTAK
(2012062)

Uchwała Nr XXIX/208/2014 Rady Gminy Filipów z dnia
28 marca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy.
Uchwała Nr XXIX/209/2014 Rady Gminy Filipów z dnia
28 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Filipów na lata 2014-2020.
Uchwała Nr XXIX/207/2014 Rady Gminy Filipów z dnia
28 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2013 rok.
Zarządzenie Nr 285/2014 Wójta Gminy Filipów z dnia 31
marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok.
Uchwała Nr 197/XXXII/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 4
marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 rok środków
stanowiących fundusz sołecki.
Zarządzenie Nr 379/14 Wójta Gminy Grajewo z dnia 18
marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Zarządzenie Nr 382/14 Wójta Gminy Grajewo z dnia 31
marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Uchwała Nr XXXII.178.2014 Rady Gminy Jeleniewo z
dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2015 rok
Uchwała Nr XXXII.180.2014 Rady Gminy Jeleniewo z
dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 291.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia
31 marca 2014 r w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Uchwała Nr XXXIII/252/2014 Rady Gminy Krasnopol z
dnia 31 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego.
Uchwała Nr XXXIII/253/2014 Rady Gminy Krasnopol z
dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przekazania dotacji
Centrum Integracji Społecznej utworzonego przez
organizacją pozarządową.
Uchwała Nr XXXIII/254/2014 Rady Gminy Krasnopol z
dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy Krasnopol na rok 2014
Zarządzenie Nr 199/2014 Wójta Gminy Krasnopol z dnia
31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Krasnopol na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Radziłów z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Uchwała Nr XXIX/173/14 Rady Gminy Rutka Tartak z
dnia 08 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutka –
Tartak na lata 2014 - 2017
Uchwała Nr XXIX/174/14 Rady Gminy Rutka Tartak z
dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy 2014 rok
Uchwała Nr XXIX/175/14 Rady Gminy Rutka Tartak z
dnia 31 marca 2014 roku w sprawie nie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015
roku
Zarządzenie Nr 13/14 Wójta Gminy Rutka Tartak z dnia
31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

protokół

1922/14

protokół

1923/14

protokół

1924/14

protokół

1925/14

protokół

1926/14

protokół

1927/14

protokół

1928/14

protokół

1929/14

protokół

1930/14

protokół

1931/14

protokół

1932/14

protokół

1933/14

protokół

1934/14

protokół

1935/14

protokół

1936/14

protokół

1937/14

protokół

1938/14

protokół

1939/14

protokół

1940/14
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SEJNY (2009052)
SEJNY (2009052)
SEJNY (2009052)
SEJNY (2009052)
Suwałki
(2012072)
Suwałki
(2012072)
Suwałki
(2012072)
SZYPLISZKI
(2012082)
SZYPLISZKI
(2012082)
SZYPLISZKI
(2012082)
SZYPLISZKI
(2012082)
SZYPLISZKI
(2012082)
GRAJEWO
(2004011)

GRAJEWO
(2004011)

2014 rok
Uchwała Nr XXXIV/161/2014 Rady Gminy Sejny z dnia
28 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy
Sejny na 2014 rok
Uchwała Nr XXXIV/163/2014 Rady Gminy Sejny z dnia
28 marca 2014 roku w sprawie braku zgody na
utworzenie funduszu soleckiego
Zarządzenie Nr 237/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na
2014 rok
Zarządzenie Nr 241/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 04
kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny
na 2014 rok
Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 25
marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy
Suwałki na 2014 rok
Uchwała Nr XLI/357/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 25
marca 2014 roku w sprawie
nie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.
Zarządzenie Nr 262/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 31
marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Uchwała Nr XXXI/230/2014 Rady Gminy Szypliszki z
dnia 25 marca 2014 roku w sprawie: nie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.
Uchwała Nr XXXI/231/2014 Rady Gminy Szypliszki z
dnia 25 marca 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie
gminy na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXI/232/2014 Rady Gminy Szypliszki z
dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szypliszki na lata 2014-2025
Zarządzenie Nr 17.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia
31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 18.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia
31 marca 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej
prognozie Finansowej Gminy Szypliszki lata 2014-2025
Uchwała Nr XLVII/349/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 27
marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
Uchwała Nr XLVII/350/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 27
marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

protokół

1941/14

protokół

1942/14

protokół

1943/14

protokół

1944/14

protokół

1945/14

protokół

1946/14

protokół

1947/14

protokół

1948/14

protokół

1949/14

protokół

1950/14

protokół

1951/14

protokół

1952/14

protokół

1958/14

protokół

1959/14

Przewodniczący Kolegium:
Protokolant:

Stanisław Srocki

Paulina Wojno
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