KOLEGIUM
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w Białymstoku
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA
w dniu 28października 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,Aleksander Piszczatowski, Dariusz Renczyński, Joanna Salachna, 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 Inne sprawy bieżące
IIIPodjęcie uchwały Nr VI/2014 w sprawie zaopiniowania kandydata na etatowego członka
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zespole Zamiejscowym w Łomży.
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 –Aleksander Piszczatowski
Uchwała Nr 122/438/2014 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 16 października
2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok - Uchwała Kolegium Nr
4334/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższe uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku
z rozdysponowaniem przez Zarząd rezerwy ogólnej w kwocie 322 zł z przeznaczeniem na
wydatki osobowe w rozdz.72095 § 4019 wbrew regulacjom art. 259 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz.885 ze zm.) i w związku z tym stwierdzić
nieważność przedmiotowej uchwały w tej części.
Zarząd Powiatu dokonał rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 322 zł i
przeznaczył ją na wydatki osobowe w rozdz. 72095 § 4019 czym naruszono przepis art. 259
ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
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Członek sprawozdawca –Paweł Gałko
Uchwała Nr 210/XLI/14 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian
w budżecie miasta Zambrów na 2014 r.- Uchwała Kolegium Nr 4335/14 – postanowiono:
umorzyć postępowanie nadzorcze
W dniu 8 października 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła
uchwała Nr 210/XLI/14 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2014 r.
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, ze zm.), pismem
Nr RIO.II-0004-54/14 z dnia 13 października 2014 r. tut. Izba poinformowała Radę
o toczącym się postępowaniu nadzorczym dotyczącym wskazanej Uchwały, zawiadamiając
jednocześnie o terminie posiedzenia Kolegium RIO w Białymstoku wyznaczonym na dzień
28 października 2014 r.
Rada Miasta Zambrów przedmiotową uchwałą dokonała zmian w budżecie skutkujących
między innymi zwiększeniem w planie dochodów środków w rozdziale 72095
w wysokości 5.027 zł (§ 2007 – kwota 4.273 zł; § 2009 – kwota 754 zł). W związku
z powyższą zmianą dochody ujęte w planie budżetu, w rozdziale 72095, w § 2007 wynoszą
957.513,15 zł, natomiast w § 2009 – 168.972,85 zł. W planie wydatków nie dokonano
jednoczesnych zmian skutkujących zwiększeniem wydatków w rozdziale 72095 w związku
z przyjęciem do budżetu powyższych dochodów, w rezultacie czego wydatki po zmianach
zaplanowane w budżecie: w §§ z czwartą cyfrą „7” wynoszą 953.240 zł (są niższe
o 4.273,15 zł od dochodów); w §§ z czwartą cyfrą „9” wynoszą 168.219 zł (są niższe
o 753,85 zł od dochodów). Do uchwały nie dołączono stosownych objaśnień, z których
wynikałoby, iż ujęte nadwyżki poszczególnych dochodów nad wydatkami stanowią
refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych i mogą być przeznaczane na dowolny
cel. Powyższe mogło prowadzić do narusza dyspozycji art. 127 ust. 2 oraz art. 204 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885,
ze zm.), dalej ufp. Zgodnie z art. 204 ufp środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tejże
ustawy, winny być przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej,
przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy, natomiast zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 środki
przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem
środków europejskich są dotacjami celowymi i powinny być wydatkowane zgodnie z celem
określonym w umowie.
Ponadto przedmiotową uchwałą Rada Miasta Zambrów dokonała zmian w budżecie,
polegających między innymi na przyjęciu w planie dochodów w dziale 801, rozdziale 80101,
w § 2010 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego
z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) w wysokości 26.298 zł na wyposażenie
szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Powyższa kwota została
rozdysponowana w planie wydatków w rozdziale 80101 w podziałce klasyfikacyjnej
wyodrębnionej rodzajowo jako „zadanie własne”, co narusza dyspozycję art. 237 ust. 2 pkt 1
w zw. z art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a) ufp. Dotacja celowa przyjęta do budżetu gminy
w § 2010 i wyodrębniona w planie dochodów rodzajowo jako „zadanie zlecone” winna być
rozdysponowana i wyodrębniona w planie wydatków również jako „zadanie zlecone”, a nie
jako „zadanie własne”;
Organ stanowiący dokonał również zmian w budżecie, polegających między innymi na
przyjęciu w planie dochodów w dziale 852, rozdziale 85295, w § 2010 dotacji celowej
otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji
rządowej (zadanie wyodrębnione rodzajowo jako „zlecone”) w wysokości 3.290 zł (kwota
po zmianach wynosi 129.568 zł). W planie wydatków ujętych rodzajowo jako zadanie
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„zlecone”, w rozdziale 85295 dokonano zwiększenia w §§ na kwotę 117.690 zł (kwota
po zmianach wynosi 246.568 zł). Powyższe narusza art. art. 237 ust. 2 pkt 1
w zw. z art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a) ufp. W planie wydatków po zmianach w rozdziale 85295
w ujęciu rodzajowym jako „zlecone” winna być wyodrębniona kwota w wysokości dotacji
(129.568 zł), natomiast pozostałą część wydatków należy wyodrębnić rodzajowo jako
„własne”.
Jednocześnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku w przesłanym piśmie wskazała,
iż:
− w załączniku nr 3 do przedmiotowej uchwały – „Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych” wykazano
dotacje bez wyraźnego podziału na „dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” oraz bez wyodrębnienia na
dotacje „przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego” co pozostaje w sprzeczności z art. 215 ufp;
− w załączniku nr 3 do przedmiotowej uchwały Rada Miasta błędnie określiła podmiot,
któremu gmina planuje udzielić dotacji. Wyodrębniono dotację celową
dla „Starostwa Powiatowego w Zambrowie” na przebudowę ul. Jana Pawła II w
Zambrowie. Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ufp z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu
terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.
Natomiast zgodnie z dyspozycją art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) wykonywanie zadań publicznych może
być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać
pomocy, w tym pomocy finansowej. W związku z powyższym Rada Miasta Zambrów
winna wskazać, iż pomoc finansowa w formie dotacji celowej będzie udzielona
„Powiatowi Zambrowskiemu”, a nie „Starostwu Powiatowemu w Zambrowie” (zgodnie z
załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) właściwym
paragrafem klasyfikacyjnym dla udzielanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej
jest § 6300 – „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych”, a nie jak wskazano w budżecie § 6620 – „Dotacje celowe przekazane
dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”).
W toku toczącego się postępowania nadzorczego wobec przedmiotowej uchwały Regionalna
Izba Obrachunkowa w Białymstoku działając na podstawie art. 88 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.), pismem Nr RIO.II –
400-16-11/14 z dnia 16 października 2014 r., zwróciła się z prośbą do Rady Miasta Zambrów
o przesłanie informacji dotyczącej rozdysponowania w budżecie dochodów ujętych w tejże
uchwale, w załączniku nr 1 – „Zmiany planu dochodów budżetu Miasta Zambrów
na 2014 rok.”, w dziale 720 – „Informatyka”, w rozdziale 72095 – „Pozostała działalność”,
w § 2007 – kwota 4.273 zł oraz w § 2009 – kwota 754 zł. Powyższą informację należało
dostarczyć do siedziby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku do dnia posiedzenia
Kolegium RIO, przedmiotem którego miało być badanie uchwały Rady Miasta Zambrów
Nr 210/XLI/14 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów
na 2014 r. oraz podjęcie wobec owej uchwały rozstrzygnięcia nadzorczego, tj. 28
października 2014 roku.
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W dniu 24 października 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
wpłynęło pismo Burmistrza Miasta Zambrów Nr Fin. 3026.73.3014 z dnia 23 października
2014 roku z którego wynikało, iż nadwyżka dochodów nad wydatkami w dziale 720 –
„Informatyka”, w rozdziale 72095 – „Pozostała działalność” ujęta w budżecie (§§ 2007,
2009) stanowi refundację wydatków poniesionych w 2013 r.
Ponadto poinformowano tutejszą Izbę, iż Burmistrz Miasta Zambrów zamierza
zarządzeniem Nr 0050.93.2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Miasta Zambrów dokonać korekty wydatków w dziale 801, w rozdziale 80101, § 4240
w kwocie 26.298 zł, przenosząc te wydatki z zadań własnych do zleconych. Postanowiono
również skorygować wydatki w dziale 852, w rozdziale 85295, § 3110, przenosząc kwotę
wydatków w wysokości 117.000 zł z zadań własnych do zleconych. Zaplanowano zmianę
klasyfikacji paragrafu w dziale 600, w rozdziale 60014 z § 6620 na § 6300 (zarządzenie
wpłynęło do RIO Białystok w dniu 28 października 2014 r.).
Zakwestionowany układ załącznika Nr 3 do uchwały – „Dotacje celowe na zadania
własne gminy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych” zostanie
zmieniony uchwałą Rady Miasta Zambrów przy najbliższych zmianach w budżecie miasta
Zambrów na 2014 r.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na
posiedzeniu w dniu 28 października 2014 r. postanowiło jak w sentencji.
Zarządzenie Nr 239/14 Wójta Gminy Grabowo z dnia 30 września 2014 roku w sprawie
zmian w budżecie gminy Grabowo - Uchwała Kolegium Nr 4338/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższe zarządzenie zostało podjęte z istotnym naruszeniem prawa
w zakresie rozdysponowania w planie wydatków części rezerwy ogólnej w kwocie
5.110 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810) na wynagrodzenia ze stosunku pracy
(dział 854, rozdział 85401, § 4010), co stanowi naruszenie art. 259 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.)
- i w związku z tym stwierdzić nieważność zarządzenia we wskazanej części.
Przedmiotowym zarządzeniem Wójt Gminy Grabowo dokonał rozdysponowania
w planie wydatków części rezerwy ogólnej na wynagrodzenia osobowe w dziale 854 –
„Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne”, § 4010 na kwotę
5.110 zł. Powyższe stanowi naruszenie art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), zgodnie z którym wydatki
przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać planowanych wydatków na
wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Członek sprawozdawca – Katarzyna Gawrońska
Uchwała NrXXVI/250/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 września 2014 r. 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
4336/14 – postanowiono:
uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób nieistotny w związku z:
nie wykazaniem w Załączniku Nr 1 do Uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
Choroszcz na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 20142022”, przeznaczenia pełnej kwoty planowanych w latach: 2015, 2019, 2020 i 2021
nadwyżek budżetowych na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,
co stanowi naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.),
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- w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia prawa
we własnym zakresie, w toku dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Choroszcz.
W dniu 1 października 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła
Uchwała Nr XXVI/250/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 września 2014 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2014-2017 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022.
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.),
tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
28 października 2014 r. stwierdziło, co następuje.
Badana Uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa.
W załączniku Nr 1 do Uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata
2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022”,
dla lat: 2015, 2019, 2020 i 2021 nie wykazano przeznaczenia pełnej kwoty planowanych na te
lata nadwyżek budżetowych na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.
W roku 2015, w kolumnie 10.1: „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów
wartościowych”, wykazano kwotę 2.088.358 zł, podczas gdy zaplanowana na ten rok
nadwyżka budżetowa oraz wysokość spłaty zadłużenia wynoszą 4.860.244 zł. W roku 2019
w kolumnie 10.1 wykazano kwotę 950.780 zł (wynik budżetu, wysokość rozchodów i spłat:
1.050.780 zł), w roku 2020 w kolumnie 10.1 wykazano kwotę 705.240 zł (wynik budżetu,
wysokość rozchodów i spłat: 905.240 zł), w roku 2021 w kolumnie 10.1 wykazano kwotę
405.240 zł (wynik budżetu, wysokość rozchodów i spłat: 905.240 zł).
Stanowi to naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).
Biorąc pod uwagę charakter wskazanego wyżej naruszenia, należało orzec,
jak w sentencji.
Ponadto Kolegium Izby wskazuje na następujące uchybienia formalne:
1) niezgodność z wielkościami budżetowymi w zakresie kwot wykazanych dla roku 2014
w kolumnach:
- 1.1.5 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w budżecie wykazano
kwotę 5.466.046 zł, a w WPF 5.426.741 zł;
- 11.4 i 11.5 - Wydatki inwestycyjne kontynuowane i Nowe wydatki inwestycyjne,
w budżecie wykazano kwotę 9.597.749 zł, a w WPF 6.968.505 zł i 2.817.016 zł;
- 11.6 - Wydatki majątkowe w formie dotacji, w budżecie wykazano kwotę 187.772 zł,
a w WPF 133.170 zł;
2) w związku z zaplanowanym kredytem na wyprzedzające finansowanie należy wypełnić dla
roku 2014 kolumny 12.7 i 12.7.1.
Uchwała Nr XLIV/331/14 Rady Gminy Gródek z dnia 8 października 2014 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Gródek na 2014 r. - Uchwała Kolegium Nr 4339/14 –
postanowiono:
uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób nieistotny w związku z:
dokonaniem zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów budżetowych bez zmiany załącznika: „Plan przychodów i kosztów
samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.”, co stanowi naruszenie art. 214 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.
poz. 885, ze zm.),
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- w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia prawa
we własnym zakresie, w toku dokonywania zmian w budżecie Gminy.
W dniu 15 października 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
wpłynęła Uchwała Nr XLIV/331/14 Rady Gminy Gródek z dnia 8 października 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2014 r.
Na podstawie przedmiotowej Uchwały, Rada dokonała m.in. zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu, które zostały zobrazowane w Załącznikach Nr 1-4
do Uchwały.
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.),
tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
28 października 2014 r. stwierdziło, co następuje.
Badana Uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa.
Przedmiotową uchwałą Rada dokonała m.in. zmian w planie wydatków budżetowych,
w rozdziale 90017 § 6210: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów
budżetowych, polegających na zwiększeniu kwoty dotacji o 2.944 zł. Jednocześnie Rada
dokonała stosownych zmian w tym zakresie w załączniku: „Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.” Pomimo zmiany kwoty dotacji celowej dla
samorządowego zakładu budżetowego Rada nie dokonała jednak zmian w załączniku: „Plan
przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.”, co stanowi
naruszenie art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).
Zarządzenie Nr 255/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie na 2014 rok - Uchwała Kolegium Nr 4342/14 – postanowiono:
uznać, iż powyższe Zarządzenie narusza prawo w sposób istotny w związku z:
dokonaniem zmian w planie wydatków budżetowych, określonych w § 5 ust. 1 pkt 4 i ust. 2
pkt 2 Zarządzenia oraz w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia, w dziale 700, rozdział 70005,
polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących w paragrafie 4210 o kwotę 2.000 zł oraz
zwiększeniu wydatków majątkowych w paragrafie 6050 o kwotę 2.000 zł., co stanowi
naruszenie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) w zw. z § 15 ust. 4 Uchwały
Nr XXXVIII/207/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Łomża na 2014 rok,
- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 5 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2
Zarządzenia Nr 255/14 oraz części Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w zakresie wyżej
wskazanych przeniesień dokonanych w rozdziale 70005.
W dniu 8 października 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku – Zespół
w Łomży wpłynęło Zarządzenie Nr 255/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 30 września 2014 r. w
sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. Na podstawie przedmiotowego Zarządzenia, Wójt
dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, które zostały zobrazowane w
załącznikach Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.),
tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanego Zarządzenia.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
28 października 2014 r. stwierdziło, co następuje.
Badane Zarządzenie zostało podjęte z istotnym naruszeniem prawa.
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Na podstawie przedmiotowego Zarządzenia, Wójt w sposób nieprawidłowy dokonał zmian w
planie wydatków budżetowych, określonych w § 5 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2 Zarządzenia oraz
w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia (rozdział 70005).
Zmiany w ramach działu 700, w rozdziale 70005, polegają na zmniejszeniu wydatków
bieżących w paragrafie 4210 o kwotę 2.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych
w paragrafie 6050 o kwotę 2.000 zł.
Powyższe zmiany w planie wydatków prowadzą do naruszenia art. 257 i art. 258 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r. poz. 885, ze zm.) w zw. z § 15 ust. 4 Uchwały Nr XXXVIII/207/13 Rady Gminy
Łomża z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2014 rok,
zgodnie z którym upoważnia się Wójta jedynie do:
a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień
między działami.
Upoważnienie Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, określone
przez Radę Gminy Łomża w Uchwale Nr XXXVIII/207/13 nie obejmuje zatem przeniesień
pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi. Takiego rodzaju przeniesień Wójt nie może
również dokonywać na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
Uchwała Nr 174/XXXIV/14 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2014 rok- Uchwała Kolegium Nr 4344/14 – postanowiono:
uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób nieistotny w związku z:
wprowadzeniem w planie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych,
dochodów w kwocie 17.500 zł, w rozdziale 90002, § 2020: „dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej”, co stanowi naruszenie art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.),
- w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia prawa
we własnym zakresie, w toku dokonywania zmian w budżecie Gminy.
W dniu 8 października 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła
Uchwała Nr 174/XXXIV/14 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Na podstawie przedmiotowej Uchwały, Rada dokonała m.in. zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu, które zostały zobrazowane w załącznikach Nr 1-3 do Uchwały.
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.),
tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
28 października 2014 r. stwierdziło, co następuje.
Badana Uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa.
Na podstawie przedmiotowej Uchwały, Rada Gminy w planie dochodów budżetowych
związanych z realizacją zadań własnych wykazała dochody w rozdziale 90002, w § 2020:
„dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej”, w kwocie 17.500 zł.
Działanie powyższe narusza art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.). Dochody
przyjmowane w § 2020 powinny być wykazywane jako dochody związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumienia z AR, natomiast dochody pozyskane na realizację
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zadań własnych Gminy powinny być ujęte w innym paragrafie (według źródła środków, np.
§ 2030, § 2460).
Członek sprawozdawca – Agnieszka Gerasimiuk
Uchwała Nr XXXVI/207/14 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 września 2014 roku w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014 i lata 2015-2021- Uchwała Kolegium
Nr 4340/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z niespełnieniem
wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z
2013 r. poz. 885 ze zm.) w zakresie roku 2015, w oparciu o dane planistyczne za III kwartał
2014 r. i wezwać Radę Gminy Jaświły do dokonania zmian w WPF.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku pismem z dnia 23 października 2014 r. nr
RIO.II-0004–58/14 poinformowała Radę Gminy Jaświły o tym, iż w dniu 28 października
2014 r. odbędzie się posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, którego
przedmiotem będzie badanie legalności uchwały Nr XXXVI/207/14 Rady Gminy Jaświły z
dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014
i lata 2015-2021. W piśmie wskazano, iż w zakresie roku 2015, w oparciu o plan III kwartału
2014 r. indywidualny wskaźnik spłaty nie zostanie zachowany, co narusza dyspozycję
przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych. Na posiedzenie Kolegium przedstawiciele
Gminy Jaświły nie stawili się.
Kolegium zważyło, co następuje:
Rada Gminy Jaświły przedmiotową uchwałą dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej, które spowodowały, że projektowany na rok 2015 wskaźnik z art. 243 ustawy o
finansach publicznych, obliczany w oparciu o plan III kwartału roku poprzedzającego ten rok
prognozy (kol. 9.6) nie zostanie zachowany. Analiza wykazała, że zostanie on przekroczony o
0,07% w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika. Jednak zważywszy na fakt,
iż wskaźnik wyliczany w oparciu o rzeczywiste wykonanie budżetu zachowa relację z art. 243
ustawy, oraz na szczegółowe objaśnienia zawarte w uzasadnieniu do Uchwały Nr
XXXVI/207/14 w przedmiocie założenia, poczynionego przez Organ Stanowiący, iż „pod
koniec roku 2014 spłacone zostaną części rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty
w roku 2015” Kolegium postanowiło nie stwierdzać nieważności uchwały w części 2015 r.,
ograniczając się jedynie do wskazania istotnego naruszenia prawa i wezwania Rady Gminy
Jaświły do dokonania zmian we własnym zakresie.
Uchwała Nr392/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie Gminy - Uchwała Kolegium Nr 4341/14 – postanowiono:
- uznać, iż zarządzenie powyższe zostało podjęte 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. poz. 1053) w zakresie zwiększenia dotacji w dz. 801 rozdz. 80101 § 2590 w kwocie
545 zł w ramach zadań zleconych
- oraz wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania
zmian w budżecie.
W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 392/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 września
2014 r. dokonano zmian, polegających na zmniejszeniu planu wydatków zadań własnych w
dz. 801 rozdz. 80101 § 2590 o kwotę 545 zł i przeniesieniu do dz. 801 rozdz. 80101 § 2590
do zadań zleconych. W związku z faktem, iż kwota powyższa pochodzi z dotacji, o której
mowa w art. 22ae ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jt. Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 ze zm.) właściwym paragrafem wydatku jest 2820.
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Uchwała Nr XXXVI/191/14 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 20 października 2014 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok - Uchwała Kolegium Nr 4343/14 –
postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 212 ust. 1 pkt 6
w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w zakresie błędnego ustalenia limitu zobowiązań z
tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetowego oraz nieustalenia limitu przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych;
– wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian w
budżecie.
Rada Gminy Nowy Dwór w § 4 przedmiotowej uchwały ustaliła limit zobowiązań z tytułu
zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie do
kwoty 1.300.000 zł. Jednocześnie nie ustalono limitu zobowiązań na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań. Powyższe zapisy naruszają dyspozycję art. 212 ust. 1 pkt 6 w zw.
z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, ponieważ z konstrukcji budżetu
wynika, iż na sfinansowanie planowanego deficytu gmina potrzebuje 813.477 zł, zaś na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań 486.523 zł. W związku z tym limity zobowiązań z tytułu
planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek powinny określać limit na sfinansowanie
planowanego deficytu w wysokości 813.477 zł oraz limit na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań kredytowych w wysokości 486.523 zł. Wzywa się Radę Gminy Nowy Dwór do
prawidłowego określenia limitów zobowiązań w toku dokonywania zmian w budżecie.
Uchwała Nr XXIX/216/2014 Rady Gminy Sokoły z dnia 23 września 2014 roku w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2014 rok - Uchwała Kolegium Nr 4345/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku ze zwiększeniem
planu dochodów w dz. 853 rozdz. 85395 § 2009 w kwocie 387,09 zł w sposób sprzeczny z
art. 127 ust. 2 oraz art. 204 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz.
U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz zmniejszenia dochodów w dz. 801 rozdz. 80195 § 2009 w
kwocie 387,09 zł i w związku z tym stwierdzić jej nieważność we wskazanej części.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku pismem z dnia 14 października 2014 r. nr
RIO.11-0004-57/14 poinformowała Radę Gminy Sokoły o tym, iż w dniu 28 października
2014 r. odbędzie się posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, którego
przedmiotem będzie badanie legalności uchwały Nr XXIX/216/2014 Rady Gminy Sokoły z
dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. W piśmie
wskazano, iż w powyższej uchwale występują zapisy o charakterze istotnego naruszenia
prawa. Na posiedzenie Kolegium przedstawiciele Gminy Sokoły nie stawili się. Kolegium
zważyło, co następuje:
Rada Gminy Sokoły przedmiotową uchwałą dokonała zmian w budżecie, polegających m.in.
na zwiększeniu planu dochodów w dz. 853 rozdz. 85395 § 2009 o kwotę 387,09 zł. W planie
wydatków nie dokonano jednoczesnych zmian zwiększających plan w powyższej klasyfikacji
budżetowej, zaś analiza budżetu roku bieżącego i budżetu roku 2013 nie wskazywały, aby
były to środki pochodzące z refundacji wcześniej wykonanych wydatków. Zgodnie z art. 204
ustawy o finansach publicznych środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy winny
być przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach
odrębnych lub deklaracji dawcy, natomiast zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy środki
przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem
środków UE są dotacjami celowymi i powinny być wydatkowane zgodnie z celem
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określonym w umowie. Rada Gminy Sokoły jednocześnie dokonała zmniejszenia planu
dochodów w dz. 801 rozdz. 80195 § 2009 o kwotę 387,09 zł. Szczegółowa analiza wydatków
ponoszonych w ramach współfinansowania wskazuje, iż to w tej podziałce klasyfikacji
rzeczywiście finansowane są wydatki w ramach projektu współfinansowanego środkami z
budżetu UE.
Kolegium uznało, iż uchwała Nr XXIX/216/2014 jest nieważna w części zmniejszenia
dochodów w dz. 801 rozdz. 80195 § 2009 w kwocie 387,09 zł i zwiększenia dochodów w dz.
853 rozdz. 85395 § 2009 w kwocie 387,09 zł.
Uchwała NrXXVIII.183.2014 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 25 września 2014 roku w
sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.126.2012 określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Uchwała Kolegium Nr 4346/14 –
postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisem
zawartym w załączniku do uchwały, w zakresie następującego oświadczenia: „Pouczony/a o
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - kto składając zeznanie mające
służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3- oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”, który to zapis
pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) i w związku z tym postanawia stwierdzić
nieważność części załącznika do uchwały Nr XXVIII.183.2014 w zakresie wskazanego wyżej
oświadczenia;
- uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisem
zawartym w załączniku do uchwały, w zakresie następującego oświadczenia: „Zgodnie z art.
23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy
Szudziałowo danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania
administracyjnego”, który to zapis pozostaje w sprzeczności z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.) i w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części załącznika do uchwały Nr
XXVIII.183.2014 w zakresie wskazanego wyżej oświadczenia;
- stwierdzić, iż z Deklaracji stanowiącej załącznik do uchwały nie wynika, aby dopuszczono
możliwość składania deklaracji zgodnie z dyspozycją 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 (Dz. U. z
2013 r., poz. 1399 ze zm.), tj. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, co
uznaje za nieistotne naruszenie prawa i wzywa do usunięcia wskazanego naruszenia we
własnym zakresie.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku pismem z dnia 13 października 2014 r. nr
RIO.II-0004–55/14 poinformowała Radę Gminy Szudziałowo o tym, iż w dniu 28
października 2014 r. odbędzie się posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej,
którego przedmiotem będzie badanie legalności uchwały Nr XXVIII.183.2014 Rady Gminy
Szudziałowo z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.126.2012
określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W piśmie wskazano, iż w powyższej uchwale występują zapisy o charakterze istotnego i
nieistotnego naruszenia prawa. Na posiedzenie Kolegium przedstawiciele Gminy
Szudziałowo nie stawili się.
Kolegium zważyło, co następuje:
W załączniku do uchwały określającym wzór deklaracji, w części L, zawarto zapis:
„Pouczona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego- kto składając
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zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3- oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z
prawdą”, który nieznajduje uzasadnienia prawnego i pozostaje w sprzeczności z przywołanym
przepisem. Zgodnie z nim warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie,
działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za
fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Przepisy powyższe stosuje się
odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje
możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 2 i § 6
kk). Upoważnienie do uprzedzenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia musi wynikać z ustawy, co wielokrotnie podkreślane było także w
orzecznictwie (np. wyrok SN z dnia 18 maja 2009 r., IV KK 459/08; wyrok WSA w Kielcach
z dnia 25 października 2012 r., I SA/Ke 506/12), a wprowadzenie oświadczenia pod rygorem
odpowiedzialności karnej w akcie prawa miejscowego narusza tę zasadę. W związku z
powyższym stwierdzono nieważność tej części uchwały.
Kolejny zapis zawarty w części Wzoru deklaracji: „Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Szudziałowo danych dotyczących
mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego” jest zapisem
zbędnym. Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z toczącym się
postępowaniem administracyjnym przysługuje Gminie bezpośrednio na podstawie art. 23
przywołanej ustawy i zgoda składającego deklarację (lub jej brak) nie ma wpływu na dalsze
postępowanie w sprawie. W związku z powyższym stwierdzono nieważność tej części
uchwały.
Dodatkowo Kolegium uznało, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym
naruszeniem 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.),
polegającym na nieokreśleniu warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Wzywa się Radę Gminy do podjęcia regulacji prawnej w tym
zakresie.
Uchwała NrXXXI/273/14 Rady Gminy Zawady z dnia 22 września 2014 roku w sprawie
zmian w budżecie Gminy - Uchwała Kolegium Nr 4348/14 – 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. poz. 1053) polegającym na zastosowaniu niewłaściwej klasyfikacji dla dochodów z
opłat produktowych (dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 zamiast dz. 900 rozdz. 90002 § 2700)
– oraz wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania
zmian w budżecie.
W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/273/14 Rady Gminy Zawady z dnia 22 września
2014 r. wprowadzono dochody w dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 Wpływy z opłaty produktowej
w kwocie 10 zł. Środki te należało zaklasyfikować w dz. 900 rozdz. 90002 § 2700. Wzywa
się Radę Gminy do dokonania zmian we własnym zakresie.
Zarządzenie Nr402/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wasilków z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok - Uchwała Kolegium Nr 4349/14 –
postanowiono:
- uznać, iż powyższe zarządzenie narusza prawo w sposób istotny w związku ze
zwiększeniem planu wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 4300 i § 6050 oraz w dziale 754
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rozdz. 75412 § 6060 środkami pochodzącymi z dotacji celowej otrzymanej przez Gminę
tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w roku ubiegłym w ramach funduszu
sołeckiego, co narusza dyspozycję przepisu art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jt. Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) i w związku z
tym stwierdzić nieważność części zarządzenia.
Burmistrz Wasilkowa dokonując zmian w budżecie na rok 2014 Zarządzeniem Nr 402/2014
m. in. przyjął w dochodach w dz. 758 rozdz. 75814 kwotę 28.269,67 zł tytułem zwrotu części
wydatków wykonanych w roku 2013 w ramach funduszu sołeckiego i rozdysponował tę
kwotę w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej:
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300- 22.390 zł
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050- 1.213,67 zł
Dz. 754 rozdz. 75412 § 6060- 4.666 zł.
Powyższe zwiększenia wydatków pozostają w sprzeczności z dyspozycją przepisu art. 50a
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jt. Dz.
U. z 2014 r. poz. 1115). Organem wyłącznie uprawnionym do decydowania o przeznaczeniu
dotacji otrzymanych z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów, stanowiących
zwrot poniesionych wydatków na realizację zadań określonych w tych przepisach jest rada
gminy.
Członek sprawozdawca – Paweł Gałko, w imieniu nieobecnego Marcina Tyniewickiego
Uchwała Nr XXIII/161/2014 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 25 września 2014 r. w
sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014- Uchwała Kolegium Nr 4337/14 – postanowiono:
− uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w odniesieniu do przepisu § 3, zgodnie z którym wolne środki w kwocie 4.431 zł
przeznacza się na zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, co
stanowi naruszenie art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
− w związku z tym – stwierdzić nieważność § 3 uchwały Nr XXIII/161/2014.
Rada Miejska w Krynkach w § 3 uchwały Nr XXIII/161/2014 z dnia 25 września 2014 r. w
sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 zawarła postanowienie, że „Wolne środki w
kwocie 4.431 zł przeznaczone zostaną na zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie
alkoholizmowi.”. Takie brzmienie powyższego przepisu stoi w sprzeczności z art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wolne środki w rozumieniu definicji zawartej w
powoływanej regulacji ustawy o finansach publicznych mogą być źródłem finansowania
deficytu lub rozchodów budżetu. W związku z tym z formalnego punktu widzenia nie
powinny stanowić źródła finansowania konkretnie wskazanych wydatków, a przeznacza się je
na pokrycie ujemnej różnicy między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu
terytorialnego (o ile on istnieje) lub na jego rozchody.
Członek sprawozdawca – Joanna Salachna
Uchwała Nr XL/169/14 Rady Gminy Trzcianne z dnia 1 października 2014 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2014-2020Uchwała Kolegium Nr 4347/14 – postanowiono:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa
w zakresie braku objaśnień do załącznika Nr 1 do uchwały, wiersz „2014”, kolumna 1.2.1 „ze
sprzedaży majątku”, czym naruszono art. 226 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (jt. Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.);
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- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa polegającym
na błędnym wykazaniu kwoty w załączniku nr 1, w kolumnie 11.2 dla roku 2014, czym
naruszono przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz.
86 ze zm.);
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa
w zakresie braku zgodności niektórych pozycji załącznika nr 1 do wyżej wymienionej
uchwały z planem dochodów i wydatków budżetu po zmianach (według stanu na dzień
01.10.2014 r.), czym naruszono przepisy 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.)
– wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian
w wieloletniej prognozie finansowej.
W załączniku Nr 1 do powoływanej uchwały, w wierszu „2014”, kolumna 1.2.1 „ze
sprzedaży majątku” – wykazano kwotę 533 141 zł. Zwraca się uwagę, że dochody ze
sprzedaży majątku gminy zostały przyjęte w znacznie wyższej kwocie niż uzyskane z tego
źródła w latach 2011-2013. Zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku wyniosły w 2011 r.
– 4 536 zł, w 2012 r. – 87 664,01 zł i w 2013 r. – 51 524 zł. Ze sprawozdania Rb-27 S za III
kw. 2014 r. wynika, że wykonano zaledwie 15 147 zł dochodów ze sprzedaży majątku.
Niewykonanie zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku ma duży wpływ na spełnienie
relacji z art. 243 u.f.p. w latach 2015-2017. W związku z tym, brak objaśnień tych wartości
stanowi naruszenie art. 226 ust. 1 i ust. 2a u.f.p.
W załączniku nr 1 ,,Wieloletnia prognoza finansowa” w kolumnie 11.2 ,,Wydatki związane z
funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” wykazała kwotę 2 072 811
zł, zaś z planu wydatków wynika, iż powinna być to kwota 2 071 811 zł. Powyższe narusza
przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 ze zm),
zgodnie z którym w poz. 11.2 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych
klasyfikowanych w dziale 750, w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst
(rozdziały od 75017 do 75023).
Ponadto wskazuje się na brak zgodności niektórych pozycji załącznika Nr 1 do wyżej
wymienionej uchwały z planem dochodów i wydatków budżetu po zmianach (według stanu
na dzień 01.10.2014 r.), czym naruszono przepisy 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.) – uwagi wskazano w tabeli.
III
1. Członek Kolegium – Paweł Gałko,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

GONIĄDZ
(2008013)
GONIĄDZ
(2008013)

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr XLV/251/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia
24 września 2014 roku w sprawie trybu postępowania o
udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce
wodnej działającej na terenie gminy, przeznaczonej na
bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz
sposobu jej rozliczenia
Zarządzenie nr 84/14 Burmistrza Goniądza z dnia 13
października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

4350/14

protokół

4351/14

13

GONIĄDZ
(2008013)
GONIĄDZ
(2008013)
KLESZCZELE
(2005073)
KLESZCZELE
(2005073)
KLESZCZELE
(2005073)
KNYSZYN
(2008043)
SIEMIATYCZE
(2010011)
STAWISKI
(2006053)
STAWISKI
(2006053)
STAWISKI
(2006053)
STAWISKI
(2006053)
ZAMBRÓW
(2014011)
BIAŁOWIEŻA
(2005022)
DUBICZE
CERKIEWNE
(2005052)
DUBICZE
CERKIEWNE
(2005052)
DUBICZE
CERKIEWNE
(2005052)
HAJNÓWKA
(2005062)
HAJNÓWKA
(2005062)
HAJNÓWKA
(2005062)
JASIONÓWKA
(2008022)

gminy na 2014 rok
Zarządzenie nr 85/14 Burmistrza Goniądza z dnia 17
października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
Zarządzenie nr 86/14 Burmistrza Goniądza z dnia 24
października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXV/199/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 września 2014 roku zmieniająca uchwałę w
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019
Uchwała Nr XXV/200/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 września 2014 roku w sprawie dokonania zmian
w budżecie gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 301/14 Burmistrza Kleszczel z dnia 17
października 2014 roku w sprawie dokonania zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 311/14 Burmistrza Knyszyna z dnia 30
września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
Zarządzenie nr 454/14 Burmistrza Miasta Siemiatycze z
dna 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2014 r.
Zarządzenie Nr 55.2014 Burmistrza Stawisk z dnia 30
września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
Uchwała Nr LIV/283/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z
dnia 3 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 60.2014 Burmistrza Stawisk z dnia 20
października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 r.
Zarządzenie nr 58.2014 Burmistrza Stawisk z 10
października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 r.
Uchwała Nr 214/XLI/14 Rady Miasta Zambrów z dnia 30
września 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi
Powiatowemu w Zambrowie Sp. z o.o.
Zarządzenie Nr 164.2014 Wójta Gminy Białowieża z dnia
17 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2014 r.
Uchwała Nr 33.195.2014 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 193.2014 Wójta Gminy Dubicze
Cerkiewne z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 195.2014 Wójta Gminy Dubicze
cerkiewne z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 309/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30
września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Zarządzenie Nr 311/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 6
października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
Zarządzenie Nr 313/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 8
października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
Zarządzenie Nr 270/14 Wójta Gminy Jasionówka z dnia
30 września 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2014

protokół

4352/14

protokół

4353/14

protokół

4354/14

protokół

4355/14

protokół

4356/14

protokół

4357/14

protokół

4358/14

protokół

4359/14

protokół

4360/14

protokół

4361/14

protokół

4362/14

protokół

4363/14

protokół

4364/14

protokół

4365/14

protokół

4366/14

protokół

4367/14

protokół

4368/14

protokół

4369/14

protokół

4370/14

protokół

4371/14
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JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY
(2002052)
KOŁAKI
KOŚCIELNE
(2014022)
RUDKA
(2003072)
WYSZKI
(2003082)

Zarządzenie Nr ORG.0050.410.2014 Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 30 września 2014 roku w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXVIII/138/14 Rady Gminy w Kołakach
Kościelnych z dnia 30 września 2014 roku w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Rudka z dnia 30
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Rudka na rok 2014
Zarządzenie Nr 389/14 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30
września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.

protokół

4372/14

protokół

4373/14

protokół

4374/14

protokół

4375/14

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
kolneński
(2006000)
KOLNO
(2006011)
KOLNO
(2006011)
KOLNO
(2006011)
CHOROSZCZ
(2002013)
CHOROSZCZ
(2002013)
CHOROSZCZ
(2002013)
CZARNA
BIAŁOSTOCKA
(2002023)
CZYŻEW
(2013033)
CZARNA
BIAŁOSTOCKA
(2002023)
CZARNA
BIAŁOSTOCKA
(2002023)
DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr 98/355/14 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z
dnia 15 października 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2014 r.
Zarządzenie nr 345/14 Burmistrza Miasta Kolno z 29
września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na
2014 rok
Uchwała nr XXXVII/215/14 Rady Miasta Kolno z 10
października 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta na lata 2014 - 2024
Uchwała nr XXXVII/216/14 Rady Miasta Kolno z 10
października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
miasta Kolno na 2014 rok
Uchwała nr XXVI/249/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy
z 30 września 2014 roku w sprawie zmian uchwały w
budżecie zmian w budżecie na 2014 r.
Zarządzenie nr 321/2014 Burmistrza Choroszczy z 3
września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.
Zarządzenie nr 324/2014 Burmistrza Choroszczy z 3
września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na
wyprzedzające finansowanie
Zarządzenie Nr 330/14 Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Czarna Białostocka na 2014 rok
Zarządzenie Nr 282/14 Burmistrza Czyżewa z dnia 30
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok
Uchwała Nr XXXVIII/243/14 Rady Miejskiej w Czarnej
Białostockiej z dnia 14 października 2014 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2014
rok
Uchwała Nr XXXVIII/249/14 Rady Miejskiej w Czarnej
Białostockiej z dnia 14 października 2014 r. w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych na realizację
zadania inwestycyjnego
Zarządzenie Nr 55/14 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z
dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

4376/14

protokół

4377/14

protokół

4378/14

protokół

4379/14

protokół

4380/14

protokół

4381/14

protokół

4382/14

protokół

4383/14

protokół

4384/14

protokół

4385/14

protokół

4386/14

protokół

4387/14

15

(2011013)
DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA
(2011013)

gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 57/14 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z
dnia 13 października 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
Zarządzanie Nr 69/2014 Burmistrza Jedwabnego z dnia
JEDWABNE
14 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w
(2007013)
budżecie Gminy Jedwabne na 2014 r.
Uchwała Nr XXXIII/267/14 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia
LIPSK (2001043)
24 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr 282/LI/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z
SZCZUCZYN
dnia 29 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości
(2004053)
stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr 283/LI/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z
SZCZUCZYN
dnia 29 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości
(2004053)
stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
Uchwała Nr LII/578/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z
dnia 24 września 2014 r. w sprawie programu pomocy de
Suwałki
minimis w zakresie zwolnień od podatku od
(2063000)
nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe
miejsca pracy związane z inwestycjami początkowymi na
terenie Miasta Suwałk
Uchwała Nr 215/XLI/14 Rady Miasta Zambrów z dnia 30
ZAMBRÓW
września 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie
(2014011)
ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
opłaty targowej
Zarządzenie Nr 337/14 Wójta Gminy Brańsk z dnia 30
BRAŃSK
września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2003052)
2014 r.
Zarządzenie Nr 343/14 Wójta Gminy Gródek z dnia 29
GRÓDEK
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2002042)
Gródek na 2014 r.
Uchwała Nr XLIII/240/14 Rady Gminy Łomża z dnia 3
Łomża (2007022)
października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej powiatowi łomżyńskiemu
Uchwała Nr XLIII/241/14 Rady Gminy Łomża z dnia 3
Łomża (2007022)
października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na
2014 rok
Uchwała Nr XXVI/208/2014 Rady Gminy Milejczyce z
MILEJCZYCE
dnia 9 października 2014 r. w sprawie określenia
(2010062)
wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała nr XXVIII/201/14 Rady Gminy Orla z 26
ORLA (2003062) września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
Uchwała nr XXVIII/202/14 Rady Gminy Orla z dnia 26
września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na
ORLA (2003062)
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "
Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1679B od
drogi powiatowej Nr 1681B - Topczykały"
Uchwała nr XXVIII/203/14 Rady Gminy Orla z 26
września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w
ORLA (2003062)
Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa mostu wraz z
rozbudową dojazdu drogi Nr 1686B Gredele-Koszki"
Zarządzenie nr 39/2014 Wójta Gminy Orla z 30 września
ORLA (2003062)
2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014
rok

protokół

4388/14

protokół

4389/14

protokół

4390/14

protokół

4391/14

protokół

4392/14

protokół

4393/14

protokół

4394/14

protokół

4395/14

protokół

4396/14

protokół

4397/14

protokół

4398/14

protokół

4399/14

protokół

4400/14

protokół

4401/14

protokół

4402/14

protokół

4403/14
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ORLA (2003062)
ZAMBRÓW
(2014052)

Zarządzenie nr 41/2014 Wójta Gminy Orla z 17
października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok
Uchwała nr 249/XXXIV/14 Rady Gminy Zambrów z 30
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy
Zambrów na rok 2014

protokół

4404/14

protokół

4405/14

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

zambrowski
(2014000)

zambrowski
(2014000)
CIECHANOWIEC
(2013023)
CIECHANOWIEC
(2013023)
CIECHANOWIEC
(2013023)
CIECHANOWIEC
(2013023)
ŁAPY (2002063)
ŁAPY (2002063)
ŁAPY (2002063)
ŁAPY (2002063)
SUCHOWOLA
(2011093)
SUCHOWOLA
(2011093)
SUCHOWOLA
(2011093)

Rodzaj dokumentu
Uchwała nr XXIV/174/14 Rady Powiatu Zambrowskiego z
dnia 19 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia w
budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2015 r. środków
finansowych z przeznaczeniem na realizację zadania
Gminy Zambrów pod nazwą "Remont nawierzchni drogi
gminnej Nr 106052B we wsi Nowy Borek"
Uchwała nr 172/14 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z
dnia 29 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia
kredytu
Uchwała nr 221/XLIV/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z 26 września 2014 roku w sprawie wyrażenia woli
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wysokomazowieckiemu na realizację inwestycji drogowej
Uchwała nr 223/XLIV/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z 26 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 r.
Zarządzenie nr 357/14 Burmistrza Ciechanowca z 30
września 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata
2014-2023
Zarządzenie nr 364/14 Burmistrza Ciechanowca z 16
października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
Uchwała Nr LII/504/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26
września 2014 roku w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2014-2017
Uchwała Nr LII/505/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok
Uchwała Nr LII/507/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26
września 2014 roku w sprawie przekazania środków
finansowych dla Policji
Zarządzenie Nr 572/14 Burmistrza Łap z dnia 30
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok
Uchwała Nr XLII/244/2014 Rady Miejskiej w Suchowoli z
dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suchowola na 2014 r.
Uchwała Nr XLII/245/2014 Rady Miejskiej w Suchowoli z
dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Suchowola na lata 20142022
Zarządzenie Nr 113/2014 Burmistrza Suchowoli z dnia 30
września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Suchowola na 2014 r.

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

4406/14

protokół

4407/14

protokół

4408/14

protokół

4409/14

protokół

4410/14

protokół

4411/14

protokół

4412/14

protokół

4413/14

protokół

4414/14

protokół

4415/14

protokół

4416/14

protokół

4417/14

protokół

4418/14
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WASILKÓW
(2002133)
WASILKÓW
(2002133)
DZIADKOWICE
(2010032)
DZIADKOWICE
(2010032)

DZIADKOWICE
(2010032)

DZIADKOWICE
(2010032)

DZIADKOWICE
(2010032)
JAŚWIŁY
(2008032)
JAŚWIŁY
(2008032)
KRYPNO
(2008052)
MIELNIK
(2010052)
MILEJCZYCE
(2010062)
MILEJCZYCE
(2010062)
MILEJCZYCE
(2010062)
NOWY DWÓR
(2011062)
NOWY DWÓR
(2011062)
NOWY DWÓR
(2011062)

Uchwała Nr LIV/385/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie z
dnia 24 września 2014 r. w sprawie o udzielenie pomocy
finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie
inwestycyjne - Przebudowa drogi powiatowej nr 1428B
na odcinku Wasilków - Dąbrówki
Uchwała Nr LIV/388/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie z
dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian do budżetu
gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXV/178/14 Rady Gminy Dziadkowice z dnia
26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
na 2014 rok
Uchwała Nr XXV/179/14 Rady Gminy Dziadkowice z dnia
26 września 2014 r. 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 232/14 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia
30 wrzesnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2014 r. - wprowadzenie dotacji celowych do
budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych
miedzy paragrafami i rozdziałami
Zarządzenie Nr 234/14 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia
7 października 2014 roku 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 235/14 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia
16 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2014 r. wprowadzenie dotacji celowych do
budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych
między paragrafami i rozdziałami
Zarządzenie Nr 32/14 Wójta Gminy Jaświły z dnia 29
września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Uchwała Nr XXXVI/206/14 Rady Gminy Jaświły z dnia 30
września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Zarządzenie nr 395/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 21
października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Zarządzenie Nr 356/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 2
października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu gminy
Zarządzenie nr 202/2014 Wójta Gminy Milejczyce z 30
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok
Uchwała Nr XXVI/207/2014 Rady Gminy Milejczyce z
dnia 9 październik 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 206/2014 Wójta Gminy Milejczyce z dnia
16 październik 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2014
Zarządzenie nr 73/14 Wójta Gminy Nowy Dwór z dnia 29
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała nr XXXVI/192/14 Rady Gminy Nowy Dwór z
dnia 20 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy
Dwór na lata 2014-2024
Zarządzenie nr 76/14 Wójta Gminy Nowy Dwór z dnia 20
października 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

protokół

4419/14

protokół

4420/14

protokół

4421/14

protokół

4422/14

protokół

4423/14

protokół

4424/14

protokół

4425/14

protokół

4426/14

protokół

4427/14

protokół

4428/14

protokół

4429/14

protokół

4430/14

protokół

4431/14

protokół

4432/14

protokół

4433/14

protokół

4434/14

protokół

4435/14
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NOWY DWÓR
(2011062)
POŚWIĘTNE
(2002082)
POŚWIĘTNE
(2002082)
SIEMIATYCZE
(2010092)
SOKOŁY
(2013082)
SZUDZIAŁOWO
(2011102)
SZUDZIAŁOWO
(2011102)
TUROŚL
(2006062)
TUROŚL
(2006062)
TUROŚL
(2006062)
ZAWADY
(2002152)

ZAWADY
(2002152)

ZAWADY
(2002152)
ZAWADY
(2002152)
ZAWADY
(2002152)
ŁAPY (2002063)

długoterminowej na sfinansowanie deficytu w budżecie
gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
Zarządzenie nr 77/14 Wójta Gminy Nowy Dwór z dnia 21
października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej na sfinansowanie deficytu w budżecie
gminy.
Zarządzenie nr 0050.42.2014 Wójta Gminy Poświętne z
30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2014 r.
Zarządzenie nr RGO.0050.43.2014 Wójta Gminy
Poświętne z 8 października 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 204/14 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia
15 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXIX/217/2014 Rady Gminy Sokoły z dnia
23 września 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2014-2022
Uchwała Nr XXVIII.185.2014 Rady Gminy Szudziałowo z
dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy
na 2014 rok
Zarządzenie Nr 249.2014 Wójta Gminy Szudziałowo z
dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy
na 2014 rok
Uchwała Nr XXVII/147/14 Rady Gminy Turośl z dnia 30
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok
Uchwała Nr XXVII/148/14 Rady Gminy Turośl z dnia 30
września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Turośl na lata 2014-2022
Zarządzenie Nr 233/14 Wójta Gminy Turośl z dnia 10
października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 r.
Uchwała nr XXXI/272/14 Rady Gminy Zawady z 22
września 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Zawady na lata 2014-2033
Uchwała nr XXXI/274/14 Rady Gminy Zawady z 22
września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie
zadania pn. : Wzmocnienie nawierzchni odcinka drogi
powiatowej Nr 1974B Zawady – Konopki – Chlebiotki –
do drogi 1973B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z
betonu asfaltowego (Gmina Zawady)
Zarządzenie nr 93.2014 Wójta Gminy Zawady z 29
września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na
2014 rok
Zarządzenie nr 94.2014 Wójta Gminy Zawady z 30
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy
na 2014 rok
Zarządzenie nr 97.2014 Wójta Gminy Zawady z 14
października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
na 2014 rok
Zarządzenie Nr 573/14 Burmistrza Łap z dnia 30
września 2014 roku w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2014-2017

protokół

4436/14

protokół

4437/14

protokół

4438/14

protokół

4439/14

protokół

4440/14

protokół

4441/14

protokół

4442/14

protokół

4443/14

protokół

4444/14

protokół

4445/14

protokół

4446/14

protokół

4447/14

protokół

4448/14

protokół

4449/14

protokół

4450/14

protokół

4625/14
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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
białostocki
(2002000)
białostocki
(2002000)
białostocki
(2002000)

białostocki
(2002000)

białostocki
(2002000)
białostocki
(2002000)
białostocki
(2002000)
sokólski
(2011000)
sokólski
(2011000)
BRAŃSK
(2003021)
BIELSK
PODLASKI
(2003011)
DOBRZYNIEWO
DUŻE (2002032)

WYSOKIE
MAZOWIECKIE
(2013102)

WYSOKIE
MAZOWIECKIE
(2013102)

Rodzaj dokumentu
Uchwała nr XLV/347/2014 Rady Powiatu Białostockiego
z 25 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Tykocin
Uchwała nr XLV/349/2014 Rady Powiatu Białostockiego
z 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Białostockiego na rok 2014
Uchwała nr XLV/350/2014 Rady Powiatu Białostockiego
z 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Białostockiego
Uchwała nr 701/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z
25 września 2014 roku w sprawie uchwały dotyczącej
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego
na rok 2014 – PLAN WYKONAWCZY w związku z
uchwałą Nr XLV/349/2014 z dnia 25 września 2014 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok
2014
Uchwała nr 714/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z
29 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Białostockiego na rok 2014
Uchwała nr 715/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z
6 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Białostockiego na rok 2014
Uchwała nr 718/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z
dnia 9 października 2014 roku w sprawie podziału rezerw
w budżecie powiatu na 2014 rok
Uchwała Nr 330/2014 Zarządu Powiatu Sokólskiego z
dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2014
Uchwała Nr 331/2014 Zarządu Powiatu Sokólskiego z
dnia 6 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2014
Zarządzenie Nr 275/14 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia
30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
miasta Brańsk na 2014 rok
Zarządzenie Nr 562/14 Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 6 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian
w budżecie miasta na 2014 r.
Zarządzenie Nr 183/14 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie Gminy Dobrzyniewo Duże na 2014 rok
Uchwała Nr 311/XXXVIII/14 Rady Gminy Wysokie
Mazowieckie z dnia 26 września 2014 r. w sprawie
zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2015 środków
finansowych na realizację zadania "Przebudowa i
integracja drogi gminnej nr 107957B Brzóski-TataryJabłonka-Świerczewo z drogami wyższej kategorii
(powiatowej, wojewódzkiej i krajowej) na łącznej długości
1,489 km - III etap"
Zarządzenie nr 238/14 Wójta Gminy Wysokie
Mazowieckie z dnia 9 października 2014 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

4451/14

protokół

4452/14

protokół

4453/14

protokół

4454/14

protokół

4455/14

protokół

4456/14

protokół

4457/14

protokół

4458/14

protokół

4459/14

protokół

4460/14

protokół

4461/14

protokół

4462/14

protokół

4463/14

protokół

4464/14
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5. Członek Kolegium –Aleksander Piszczatowski mówił 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
wysokomazowiec
ki (2013000)
DROHICZYN
(2010023)
DROHICZYN
(2010023)
DROHICZYN
(2010023)

DROHICZYN
(2010023)

DROHICZYN
(2010023)
MICHAŁOWO
(2002073)

SURAŻ
(2002103)

SURAŻ
(2002103)
SZEPIETOWO
(2013093)
SZEPIETOWO
(2013093)
SZEPIETOWO
(2013093)
WYSOKIE
MAZOWIECKIE
(2013011)
WYSOKIE
MAZOWIECKIE
(2013011)
WYSOKIE

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr 121/431/2014 Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia 29 września 2014 roku w
sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
Uchwała nr XXXVIII/261/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Siemiatycze w 2014 r.
Uchwała nr XXXVIII/262/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Siemiatycze w 2015 r.
Uchwała nr XXXVIII/263/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
Uchwała nr XXXVIII/264/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zapewnienia ujęcia
w budżecie Gminy Drohiczyn na 2015 r. środków
finansowych na zadania pn. Przebudowa drogi gminnej
na odcinku od drogi powiatowej nr 1709B do gruntów wsi
Bujaki, Gmina Drohiczyn
Zarządzenie nr 251/2014 z dnia 30 września 2014 r.
Burmistrza Drohiczyna w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 362/14 Burmistrza Michałowa z dnia 30
września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014
rok
Uchwała nr XLII/205/2014 Rady Miejskiej w Surażu z
dnia 30 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie
zadania pod nazwą "Remont kapitalny odcinka drogi
powiatowej nr 1505B Czaczki Wielkie - Rynki Średzińskie - Zawyki"
Uchwała nr XLII/207/14 Rady Miejskiej w Surażu z dnia
30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 r.
Uchwała Nr XXXI/216/14 Rady Miejskiej w Szepietowie z
dnia 7 października 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXXI/217/14 Rady Miejskiej w Szepietowie z
dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na
lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2014-2018.
Uchwała Nr XXXI/218/14 Rady Miejskiej w Szepietowie z
dnia 7 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia
nadwyżki środków obrotowych
Uchwała nr XLV/222/14 Rady Miasta Wysokie
Mazowieckie z 26 września 2014 r. w sprawie wyrażenia
woli udzielenia pomocy finansowej na realizację
inwestycji drogowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego
Uchwała nr XLV/223/14 Rady Miasta Wysokie
Mazowieckie z 26 września 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2014 r.
Zarządzenie nr 375/14 Burmistrza Miasta Wysokie

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

4465/14

protokół

4466/14

protokół

4467/14

protokół

4468/14

protokół

4469/14

protokół

4470/14

protokół

4471/14

protokół

4472/14

protokół

4473/14

protokół

4474/14

protokół

4475/14

protokół

4476/14

protokół

4477/14

protokół

4478/14

protokół

4479/14
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MAZOWIECKIE
(2013011)
BIELSK
PODLASKI
(2003032)
BIELSK
PODLASKI
(2003032)
CZEREMCHA
(2005032)
CZEREMCHA
(2005032)
KLUKOWO
(2013042)
KORYCIN
(2011032)
MAŁY PŁOCK
(2006042)
NAREW
(2005082)
NURZECSTACJA
(2010072)
SIDRA (2011072)
SIDRA (2011072)
TYKOCIN
(2002123)
TYKOCIN
(2002123)

Mazowieckie z 30 września 2014 r. zmieniające uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wysokie Mazowieckie na lata 2014-2017
Uchwała Nr XLI/257/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski z
dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z
dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
Zarządzenie nr 296/14 Wójta Gminy Czeremcha z dnia
30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Czeremcha na rok 2014
Zarządzenie nr 299/14 Wójta Gminy Czeremcha z dnia
10 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Czeremcha na rok 2014
Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Klukowo z dnia 30
września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok
Zarządzenie Nr 169/14 Wójta Gminy Korycin z dnia 30
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Korycin na 2014 rok
Zarządzenie Nr 255/14 Wójta Gminy Mały Płock z dnia
30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy Mały Płock na 2014 rok
Zarządzenie nr 286/14 Wójta Gminy Narew z 29
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok
Zarządzenie Nr 254/2014 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z
dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 r.
Zarządzenie nr 50/14 Wójta Gminy Sidra z dnia 9
października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Sidra na 2014 r.
Zarządzenie nr 53/14 Wójta Gminy Sidra z dnia 20
października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Sidra na 2014 r.
Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Tykocina z dnia 16
października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Tykocina z dnia 20
października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok

protokół

4480/14

protokół

4481/14

protokół

4482/14

protokół

4483/14

protokół

4484/14

protokół

4485/14

protokół

4486/14

protokół

4487/14

protokół

4488/14

protokół

4489/14

protokół

4490/14

protokół

4491/14

protokół

4492/14

6. Członek Kolegium –Dariusz Renczyńskiomówiłniżej 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
łomżyński
(2007000)
łomżyński
(2007000)
łomżyński

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr 101/368/2014 Zarządu Powiatu
Łomżyńskiego z dnia 16 października 2014 roku w
sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na
2014 rok
Uchwała Nr 101/369/2014 Zarządu Powiatu
Łomżyńskiego z dnia 16 października 2014 roku w
sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na
2014 rok
Uchwała Nr 101/370/2014 Zarządu Powiatu

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

4493/14

protokół

4494/14

protokół

4495/14
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(2007000)

Łomżyńskiego z dnia 16 października 2014 roku w
sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na
2014 rok
Uchwała Nr 101/371/2014 Zarządu Powiatu
łomżyński
Łomżyńskiego z dnia 16 października 2014 roku w
(2007000)
sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na
2014 rok
Zarządzenie Nr 216/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia
Łomża (2062000) 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta
na 2014 rok
Zarządzenie nr 222/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia
Łomża (2062000)
7 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2014 rok
Zarządzenie nr 45/14 Burmistrza Nowogrodu z dnia 30
NOWOGRÓD
września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2007043)
rok 2014
Zarządzenie Nr 361/14 Wójta Gminy Kolno z dnia 30
KOLNO
września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2006032)
Kolno na 2014 r.
Zarządzenie nr 363/14 Wójta Gminy Kolno z dnia 10
KOLNO
października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2006032)
Kolno na 2014 r.
Uchwała nr XXVI/160/2014 Rady Gminy Miastkowo z 30
MIASTKOWO
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2007032)
na 2014 rok
Zarządzenie Nr 146/14 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29
PRZYTUŁY
września 2014 roku w sprawie dokonania zmian w
(2007062)
budżecie Gminy Przytuły na 2014 r.
Uchwała Nr XXXVI/178/14 Rady Gminy Przytuły z dnia
PRZYTUŁY
16 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
(2007062)
gminy na 2014 r.
Uchwała nr XXXVI/177/14 Rady Gminy Przytuły z dnia 16
PRZYTUŁY
października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
(2007062)
Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2014-2020
Uchwała Nr XXXVI/174/14 Rady Gminy Przytuły z dnia
16 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu
PRZYTUŁY
jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
(2007062)
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Przytuły
Zarządzenie nr 77.2014 Wójta Gminy Śniadowo z 30
ŚNIADOWO
września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
(2007072)
2014 rok
Zarządzenie nr 78.2014 Wójta Gminy Śniadowo z 20
ŚNIADOWO
października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
(2007072)
na 2014 r.
Uchwała Nr XXXII/27/14 Rady Gminy Zbójna z dnia 29
ZBÓJNA
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2007092)
Zbójna na 2014 rok
Uchwała Nr XXXII/28/14 Rady Gminy Zbójna z dnia 29
ZBÓJNA
września 2014 roku w sprawie zmian Wieloletniej
(2007092)
Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2014-2024
Zarządzenie Nr 66/14 Wójta Gminy Zbójna z dnia 30
ZBÓJNA
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2007092)
Zbójna na 2014 r.
Uchwała nr 256/3706/2014 Zarządu Województwa
podlaskie
Podlaskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian
(2000000)
w budżecie województwa na rok 2014
podlaskie
Uchwała nr 258/3746/2014 Zarządu Województwa
(2000000)
Podlaskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian

protokół

4496/14

protokół

4497/14

protokół

4498/14

protokół

4499/14

protokół

4500/14

protokół

4501/14

protokół

4502/14

protokół

4503/14

protokół

4504/14

protokół

4505/14

protokół

4506/14

protokół

4507/14

protokół

4508/14

protokół

4509/14

protokół

4510/14

protokół

4511/14

protokół

4626/14

protokół

4627/14
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podlaskie
(2000000)

podlaskie
(2000000)

podlaskie
(2000000)
podlaskie
(2000000)
podlaskie
(2000000)
podlaskie
(2000000)
podlaskie
(2000000)
hajnowski
(2005000)

w budżecie województwa na rok 2014
Uchwała nr 259/3753/2014 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 235/3331/2014 Zarządu
Województwa Podlaskiego z dnia 20 maja 2014 roku w
sprawie zlecenia zadań i dzielenia dotacji z budżetu
województwa podlaskiego na 2014 r., podmiotom
wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie
zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, objętych "Programem współpracy
Województwa Podlaskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku"
Uchwała nr 259/3764/2014 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 235/3331/2014 Zarządu
Województwa Podlaskiego z dnia 20 maja 2014 roku w
sprawie realizacji zadania publicznego pn.: "Mistrzostwa
Województwa Podlaskiego w kl. OPP, CADET i OK"
przez Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski
Uchwała nr 259/3769/2014 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie
zmian w budżecie województwa na rok 2014
Uchwała nr XLIV/515/14 Sejmiku Województwa
Podlaskiego z dnia 13 października 2014 r. w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Podlaskiego
Uchwała nr XLIV/516/2014 Sejmiku Województwa
Podlaskiego z dnia 13 października 2014 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa
podlaskiego na rok 2014
Uchwała nr XLIV/517/14 Sejmiku Województwa
Podlaskiego z dnia 13 października 2014 r. w sprawie
zmian w budżecie województwa na 2014 rok
Uchwała nr 260/3781/2014 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 14 października 2014 r. w sprawie
zmian w budżecie województwa na rok 2014
Uchwała nr 112/274/14 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z
dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie na 2014 rok

protokół

4628/14

protokół

4629/14

protokół

4630/14

protokół

4631/14

protokół

4632/14

protokół

4633/14

protokół

4634/14

protokół

4638/14

7. Członek Kolegium –Joanna Salachna,omówiła niżej wymienione uchwały i
zarządzenia organów j.s.t. (projekty rozstrzygnięć przedstawione Kolegium przez
Członka Kolegium znajdują się w aktach poszczególnych j.s.t.):
Nazwa JST
moniecki
(2008000)
moniecki
(2008000)
Białystok
(2061000)

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr 178/351/14 Zarządu Powiatu w Mońkach z
dnia 8 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2014 rok
Uchwała Nr 178/352/14 Zarządu Powiatu w Mońkach z
dnia 8 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego
Uchwała Nr LXIV/739/14 Rady Miasta Białystok z dnia 20
października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

4512/14

protokół

4513/14

protokół

4514/14

24

ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności
Uchwała Nr LXIV/747/14 Rady Miasta Białystok z dnia 20
Białystok
października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
(2061000)
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku
na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr LXIV/748/14 Rady Miasta Białystok z dnia 20
Białystok
października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
(2061000)
budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok
Uchwała Nr LXIV/749/14 Rady Miasta Białystok z dnia 20
Białystok
października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
(2061000)
ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla
samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok
Uchwała Nr LXIV/750/14 Rady Miasta Białystok z dnia 20
Białystok
października 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu
(2061000)
wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2014
Zarządzenie Nr 432/14 Burmistrza Moniek z dnia 30
MOŃKI (2008063) września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie na 2014 r.
Uchwała Nr XLVII/364/14 Rady Miejskiej w Mońkach z
dnia 9 października 2014 roku w sprawie określenia
MOŃKI (2008063)
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie
Mońki
Uchwała Nr LXI/449/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z
SOKÓŁKA
dnia 9 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu
(2011083)
gminy Sokółka na 2014 rok
Uchwała Nr LXI/450/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z
SOKÓŁKA
dnia 9 października 2014 roku w sprawie zmiany
(2011083)
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata
2014
Zarządzenie Nr 0050/541/2014 Burmistrza Supraśla z
SUPRAŚL
dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian do budżetu
(2002093)
gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 0050/545/2014 Burmistrza Supraśla z
SUPRAŚL
dnia 13 października 2014 roku w sprawie zmian do
(2002093)
budżetu gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XLVIII/472/2014 Rady Miejskiej w Supraślu z
SUPRAŚL
dnia 16 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu
(2002093)
gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XLVIII/473/2014 Rady Miejskiej w Supraślu z
SUPRAŚL
dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmiany
(2002093)
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwały Nr XLVIII/475/2014 Rady Miejskiej w Supraślu z
dnia 16 października 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji
SUPRAŚL
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i
(2002093)
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.
Zarządzenie Nr 0050/550/2014 Burmistrza Supraśla z
SUPRAŚL
dnia 22 października 2014 roku w sprawie zmian do
(2002093)
budżetu gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 241/14 Wójt Gminy Kuźnica z dnia 30
KUŹNICA
września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na
(2011052)
2014 rok
Zarządzenie Nr 244/14 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 2
KUŹNICA
października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na
(2011052)
2014 rok
Zarządzenie nr 245/14 Wójta Gminy Kuźnica z 17
KUŹNICA
października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na
(2011052)
2014 rok

protokół

4515/14

protokół

4516/14

protokół

4517/14

protokół

4518/14

protokół

4519/14

protokół

4520/14

protokół

4521/14

protokół

4522/14

protokół

4523/14

protokół

4524/14

protokół

4525/14

protokół

4526/14

protokół

4527/14

protokół

4528/14

protokół

4529/14

protokół

4530/14

protokół

4531/14
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TRZCIANNE
(2008072)
TRZCIANNE
(2008072)
TRZCIANNE
(2008072)
TRZCIANNE
(2008072)

TRZCIANNE
(2008072)

TRZCIANNE
(2008072)

Zarządzenie Nr 223/14 Wójta Gminy Trzcianne z dnia 30
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy
na 2014 rok
Uchwała Nr XL/170/14 Rady Gminy Trzcianne z dnia 1
października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
Gminy Trzcianne na 2014 r.
Zarządzenie Nr 226/14 Wójta Gminy Trzcianne z dnia 15
października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 230/14 Wójta Gminy Trzcianne z dnia 21
października 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie
deficytu budżetowego Gminy Trzcianne w 2014 roku
Zarządzenie Nr 231/14 Wójta Gminy Trzcianne z dnia 21
października 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu
krótkoterminowego z przeznaczeniem na wyprzedzające
finansowanie działań z udziałem środków PROW w
zadaniu pn. "Modernizacja kotłowni w budynku
gimnazjum w Trzciannem - zainstalowanie pomp ciepła"
Zarządzenie Nr 232/14 Wójta Gminy Trzcianne z dnia 21
października 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań

protokół

4532/14

protokół

4533/14

protokół

4534/14

protokół

4635/14

protokół

4636/14

protokół

4637/14

8. Członek Kolegium –Paweł Gałko w imieniu nieobecnego MarcinaTyniewickiego,
omówiłniżej wymienione uchwały i zarządzenia organów j.s.t. (projekty rozstrzygnięć
przedstawione Kolegium przez Członka Kolegium znajdują się w aktach poszczególnych
j.s.t.):
Nazwa JST

Rodzaj dokumentu

Uchwała Nr 32/112/14 Zarządu Powiatu w Bielsku
Podlaskim z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zmian
bielski (2003000)
w planie wydatków dochodów i wydatków budżetu
Powiatu Bielskiego na rok 2014
Zarządzenie Nr VI/482/2014 Burmistrza Zabłudowa z
ZABŁUDÓW
dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
(2002143)
Gminy Zabłudów na 2014 rok
Zarządzenie nr 37/14 Wójta Gminy Boćki z dnia 30
BOĆKI (2003042) września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na rok 2014
Zarządzenie nr 38/14 Wójta Gminy Rutki z 17
RUTKI (2014032)
października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014
TUROŚŃ
Zarządzenie nr 323/2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna
KOŚCIELNA
z 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
(2002112)
na 2014 r.
TUROŚŃ
Zarządzenie nr 328/2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna
KOŚCIELNA
z 16 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
(2002112)
gminy na 2014 r.

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK

protokół

4535/14

protokół

4536/14

protokół

4537/14

protokół

4538/14

protokół

4539/14

protokół

4540/14

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

Rozstrzyg.

Nr UK
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nadzorcze
Uchwała Nr 1087/150/14 Zarządu Powiatu w Augustowie
augustowski
z dnia 3 października 2014 roku w sprawie zmian w
(2001000)
budżecie Powiatu Augustowskiego na 2014 rok.
Uchwała Nr 1094/151/14 Zarządu Powiatu w Augustowie
augustowski
z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmian w
(2001000)
budżecie Powiatu Augustowskiego na 2014 rok.
Uchwała Nr 1100/152/14 Zarządu Powiatu w Augustowie
augustowski
z dnia 20 października 2014 roku w sprawie zmian w
(2001000)
budżecie Powiatu Augustowskiego na 2014 rok.
Uchwała Nr LIII/248/14 Rady Powiatu Grajewskiego z
grajewski
dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
(2004000)
powiatu grajewskiego na rok 2014
Uchwała Nr LIII/249/14 Rady Powiatu Grajewskiego z
grajewski
dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian wieloletniej
(2004000)
prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2014 2018
Uchwała Nr 148/597/14 Zarządu Powiatu Grajewskiego z
grajewski
dnia 13 października 2014 roku w sprawie zmian w
(2004000)
budżecie powiatu grajewskiego na rok 2014.
Uchwała Nr 180/14 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia
sejneński
07 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
(2009000)
Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2014
- 2027
Uchwała Nr CLV/379/14 Zarządu Powiatu w Suwałkach z
suwalski
dnia 09 października 2014 roku w sprawie zmian w
(2012000)
budżecie powiatu na 2014 rok
Uchwała Nr XXXVII/217/14 Rady Powiatu w Suwałkach z
suwalski
dnia 09 października 2014 roku w sprawie zmian w
(2012000)
budżecie powiatu na 2014 rok
Uchwała Nr XXXVII/218/14 Rady Powiatu w Suwałkach z
suwalski
dnia 09 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w
(2012000)
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Suwalskiego na lata 2014 - 2022
Uchwała Nr XXXVI/279/14 Rady Miejskiej w
AUGUSTÓW
Augustowie z dnia 29 września 2014 roku w sprawie
(2001011)
zmian budżetu miasta na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXVI/280/14 Rady Miejskiej w
AUGUSTÓW
Augustowie z dnia 29 września 2014 roku w sprawie
(2001011)
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Augustowa na lata 2014-2023.
Zarządzenie Nr 533/14 Burmistrza Miasta Augustowa z
AUGUSTÓW
dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
(2001011)
miasta na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 566/14 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia
GRAJEWO
30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
(2004011)
Miasta Grajewo na 2014 rok.
RAJGRÓD
Zarządzenie Nr 351/14 Burmistrza Rajgrodu z dnia 30
(2004043)
września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 47/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30
SEJNY (2009011) września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta
Sejny na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 50/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 15
SEJNY (2009011)
października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
miasta Sejny na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 1388/2014 Prezydenta Miasta Suwałk z
Suwałki
dnia 6 października 2014 roku w sprawie zmiany w
(2063000)
budżecie miasta na 2014 rok.
Suwałki
Zarządzenie Nr 1399/2014 Prezydenta Miasta Suwałk z

protokół

4541/14

protokół

4542/14

protokół

4543/14

protokół

4544/14

protokół

4545/14

protokół

4546/14

protokół

4547/14

protokół

4548/14

protokół

4549/14

protokół

4550/14

protokół

4551/14

protokół

4552/14

protokół

4553/14

protokół

4554/14

protokół

4555/14

protokół

4556/14

protokół

4557/14

protokół

4558/14

protokół

4559/14
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(2063000)
Suwałki
(2063000)
LIPSK (2001043)
LIPSK (2001043)
SZCZUCZYN
(2004053)
SZCZUCZYN
(2004053)
SZCZUCZYN
(2004053)
SZCZUCZYN
(2004053)

SZCZUCZYN
(2004053)

SZCZUCZYN
(2004053)

AUGUSTÓW
(2001022)
AUGUSTÓW
(2001022)
AUGUSTÓW
(2001022)
BARGŁÓW
KOŚCIELNY
(2001032)
FILIPÓW
(2012022)
GIBY (2009022)
GRAJEWO
(2004022)

dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany w
budżecie miasta na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 1400/2014 Prezydenta Miasta Suwałk z
dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany w
budżecie miasta na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 333/14 Burmistrza Lipska z dnia 30
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 r.
Zarządzenie Nr 337/14 Burmistrza Lipska z dnia 10
października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 r.
Uchwała Nr 285/LI/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z
dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na
lata 2014-2023
Uchwała Nr 286/LI/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z
dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 79/14 Burmistrza Szczuczyna z dnia 30
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok
Zarządzenie Nr 78/14 Burmistrza Szczuczyna z dnia 30
września 2014 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla
Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu
Sportowego „GWIAZDA” przy Urzędzie Miejskim w
Szczuczynie
Zarządzenie Nr 80/14 Burmistrza Szczuczyna z dnia 30
września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej na sfinansowanie I etapu inwestycji pn.
„Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni
dróg w centrum miasta Szczuczyna”
Zarządzenie Nr 81A/14 Burmistrza Szczuczyna z dnia 6
października 2014 roku w sprawie uchylenia zarządzenia
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na
sfinansowanie I etapu inwestycji pn. „Budowa sieci
kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum
miasta Szczuczyna”
Uchwala Nr XXVIII/230/2014 Rady Gminy Augustów z
dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy Augustów na rok 2014
Zarządzenie Nr OR.0050.319.2014 Wójta Gminy
Augustów z dnia 30 września 2014 roku w sprawie
zmiany budżetu gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr OR.0050.322.2014 Wójta Gminy
Augustów z dnia 07 października 2014 roku w sprawie
udzielenia pożyczki Bibliotece Publicznej Gminy
Augustów w Zarnowie
Zarządzenie Nr 333/2014 Wójta Gminy Bargłów
Kościelny z dnia 29 września 2014 roku w sprawie
zmian w budżetu gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 326/2014 Wójta Gminy Filipów z dnia 30
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok.
Uchwała Nr XLI/179/14 Rady Gminy Giby z dnia 30
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy
Giby na 2014 rok.
Uchwała Nr 227/XXXVII/14 Rady Gminy Grajewo z dnia
30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok.
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Uchwała Nr 228/XXXVII/14 Rady Gminy Grajewo z dnia
30 września 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 20142025.
Zarządzenie Nr 426/14 Wójta Gminy Grajewo z dnia 8
GRAJEWO
października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
(2004022)
gminy na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Nowinka z dnia 16
NOWINKA
października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
(2001052)
gminy Nowinka na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 292/14 Wójta Gminy Płaska z dnia 26
PŁASKA
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2001062)
Płaska na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 401/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 30
RACZKI
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2012052)
na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 406/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 17
RACZKI
października 2014 r w sprawie zmian w budżecie gminy
(2012052)
na 2014 r.
Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Radziłów z dnia
RADZIŁÓW
30września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
(2004032)
na 2014 rok
Uchwała Nr XXXI/181/14 Rady Gminy Rutka Tartak z
RUTKA-TARTAK
dnia 26 września 2014 roku w sprawie zmian w
(2012062)
budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXXI/182/14 Rady Gminy Rutka Tartak z
RUTKA-TARTAK
dnia 26 września 2014 roku w sprawie zmian w
(2012062)
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutka – Tartak
na lata 2014 - 2017
Zarządzenie Nr 47/14 Wójta Gminy Rutka Tartak z dnia
RUTKA-TARTAK
30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
(2012062)
gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 303/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30
Suwałki
września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2012072)
Suwałki na 2014 rok
Zarządzenie Nr 304/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30
Suwałki
września 2014 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej
(2012072)
Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014 2025
Uchwala Nr XLVI/380/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30
Suwałki
września 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej
(2012072)
Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014 2025
Uchwala Nr XLVI/381/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30
Suwałki
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2012072)
Suwałki na 2014 rok
Zarządzenie Nr 386/2014 Wójta Gminy Sztabin z dnia 30
SZTABIN
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
(2001072)
na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 58.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia
SZYPLISZKI
10 października 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie
(2012082)
gminy na 2014 rok.
Uchwała Nr XXVII/175/2014 Rady Gminy Wąsosz z dnia
WĄSOSZ
29 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
(2004062)
gminy na 2014 rok.
Uchwała Nr XXVII/176/2014 Rady Gminy Wąsosz z dnia
WĄSOSZ
29 września 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie
(2004062)
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata
2014-2020.
GRAJEWO
(2004022)
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WĄSOSZ
(2004062)
WĄSOSZ
(2004062)
WĄSOSZ
(2004062)
WIŻAJNY
(2012092)
WIŻAJNY
(2012092)
WIŻAJNY
(2012092)
WIŻAJNY
(2012092)
WIŻAJNY
(2012092)

Uchwała Nr XXVII/177/2014 Rady Gminy Wąsosz z dnia
29 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi
Grajewskiemu.
Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Wąsosz z dnia 07
października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Wąsosz z dnia 30
września 2014 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2014-2020
Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 26
września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na
sfinansowanie inwestycji:
Uchwała Nr XXXVI/203/14 Rady Gminy Wiżajny z dnia
26 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy
na 2014 r.
Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 30
września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2014-2022.
Uchwała Nr XXXVI/204/14 Rady Gminy Wiżajny z dnia
26 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2014 - 2022
Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 30
września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok
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4597/14
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protokół
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4600/14

protokół
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10. Członek Kolegium –Danuta Kubylis, w imieniu nieobecnej Marii Wasilewskiej,
omówiła niżej wymienione uchwały i zarządzenia organów j.s.t. (projekty rozstrzygnięć
przedstawione Kolegium przez Członka Kolegium znajdują się w aktach poszczególnych
j.s.t.):

Nazwa JST
suwalski
(2012000)
GRAJEWO
(2004011)
GRAJEWO
(2004011)
RAJGRÓD
(2004043)
RAJGRÓD
(2004043)
RAJGRÓD
(2004043)
RAJGRÓD
(2004043)
RAJGRÓD

Rodzaj dokumentu
Uchwała Nr CLVII/382/14 Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie powiatu na 2014 rok
Zarządzenie Nr 568/14 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia
10 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
Miasta Grajewo na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 573/14 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia
17 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
Miasta Grajewo na 2014 rok.
Uchwała Nr XLV/299/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z
dnia 9 października 2014 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu
Uchwała Nr XLV/300/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z
dnia 9 października 2014 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu
Uchwała Nr XLV/301/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z
dnia 9 października 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XLV/302/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z
dnia 9 października 2014 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata
2014-2027
Zarządzenie Nr 356/14 Burmistrza Rajgrodu z dnia 13

Rozstrzyg.
nadzorcze

Nr UK
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(2004043)

października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwala Nr XXVIII/228/2014 Rady Gminy Augustów z
dnia 29 września 2014 roku w sprawie przyjęcia od
AUGUSTÓW
Powiatu Augustowskiego zadania inwestycyjnego
(2001022)
pn.”Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego
drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną 102656B”.
Zarządzenie Nr OR.0050.325.2014 Wójta Gminy
AUGUSTÓW
Augustów z dnia 16 października 2014 roku w sprawie
(2001022)
zmiany budżetu gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr OR.0050.326.2014 Wójta Gminy
AUGUSTÓW
Augustów z dnia 20 października 2014 roku w sprawie
(2001022)
udzielenia pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w
Augustowie z/s w Żarnowie
Zarządzenie Nr 428/14 Wójta Gminy Grajewo z dnia 14
GRAJEWO
października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
(2004022)
gminy na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 429/14 Wójta Gminy Grajewo z dnia 20
GRAJEWO
października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
(2004022)
gminy na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 334.1.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z
JELENIEWO
dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
(2012032)
gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 233/2014 Wójta Gminy Krasnopol z dnia
KRASNOPOL
17 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
(2009032)
gminy Krasnopol na 2014 rok.
Uchwała Nr L/315/14 Rady Gminy Radziłów z dnia 10
RADZIŁÓW
października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
(2004032)
gminy na 2014 rok
Uchwała Nr L/316/14 Rady Gminy Radziłów z dnia 10
RADZIŁÓW
października 2014 roku w sprawie uchwalenia
(2004032)
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów.
Uchwała Nr L/317/14 Rady Gminy Radziłów z dnia 10
RADZIŁÓW
października 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy
(2004032)
finansowej Powiatowi Grajewskiemu.
Zarządzenie Nr 285/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 20
SEJNY (2009052)
października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy
Sejny na 2014 rok
Uchwala Nr XLVI/382/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30
Suwałki
września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy
(2012072)
finansowej Powiatowi Suwalskiemu
Zarządzenie Nr 307/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 10
Suwałki
pażdziernika 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2012072)
Suwałki na 2014 rok
Zarządzenie Nr 309/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 10
Suwałki
października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
(2012072)
Suwałki na 2014 rok
Uchwała Nr XXXV/247/2014 Rady Gminy Szypliszki z
SZYPLISZKI
dnia 15 października 2014 roku w sprawie: zmian w
(2012082)
budżecie gminy na 2014 rok.

protokół

4610/14

protokół

4611/14

protokół

4612/14

protokół

4613/14

protokół

4614/14

protokół

4615/14

protokół

4616/14

protokół

4617/14

protokół

4618/14

protokół

4619/14

protokół

4620/14

protokół

4621/14

protokół

4622/14

protokół

4623/14

protokół

4624/14

Ad. III

Kolegium RIO w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 28października 2014 r., po
zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu postępowania konkursowego przedłożoną w dniu 7
października 2014 roku dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej i przystąpiło do
przeprowadzenia tajnego głosowania w celu zaopiniowania kandydatury pani Beaty Marii
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Chmielewskiej.W skład Komisji Skrutacyjnej weszli: PaniDanutaKubylis - Przewodnicząca,
oraz Pani Katarzyna Gawrońska i PanPaweł Gałko - Członkowie.
W głosowaniu tajnym wzięło udział 10 z 12 członków Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Po przeliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ogłosiła
wynik.
Kandydatka na etatowego członka Kolegium, Pani Beata Maria Chmielewska, uzyskała 10
głosów pozytywnie opiniujących.
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
stwierdziło, że kandydatka paniMaria Beata Chmielewska spełnia wymagania stawiane
kandydatom na członków Kolegium Regionalnych Izb Obrachunkowych, o czym świadczą
między innymi osiągnięte przez nią wysokie wyniki ocen.
Pozytywnie zaopiniowana kandydatura paniBeaty Marii Chmielewskiej zapewnia
zachowanie parytetowej równowagi składu Kolegium Izby, wymaganego art. 15 ust. 3 ustawy
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.
Powyższe postanowienia zostały ujęte w podjętej na posiedzeniu kolegium uchwale
Nr VI/2014w sprawie zaopiniowania kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zespole Zamiejscowym w Łomży.

Przewodniczący Kolegium:
Protokolant:

Stanisław Srocki

Paulina Wojno
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