Elektronicznie podpisany przez:
Grażyna Wróblewska; RIO w Poznaniu
dnia 14 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr 1/53/2021
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 13 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w związku
z art. 91 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713,
z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

stwierdza, że

zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 grudnia 2020 r. - zmiana
uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok, podjęte zostało z naruszeniem prawa.

Uzasadnienie

Przedmiotowym zarządzeniem, doręczonym tutejszej Izbie 22 grudnia 2020 r., Burmistrz
Miasta i Gminy Dolsk dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu poinformowała o terminie badania zarządzenia
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej porządku obrad posiedzenia Kolegium
Izby wyznaczonego na dzień 13 stycznia 2021 r.
Rozpatrując sprawę na posiedzeniu w ww. dniu Kolegium Izby po zapoznaniu się z treścią
zarządzenia ustaliło i zważyło, co następuje.
Analiza załącznika Nr 4 do zarządzenia (obrazującego plan wydatków na realizację zadań
zlecone z zakresu administracji rządowej - po zmianach) wykazała, że w dziale 855, rozdz. 85504,
w § 4280 oraz w § 4410 występują wartości ujemne odpowiednio w kwocie (-) 89,00 zł i (-) 50,00
zł.
Z załącznika dot. zmian w zakresie wydatków budżetu (zał. Nr 2 do zarządzenia) wynika, że
w ramach dz. 855, rozdz. 85504 dokonano: zmniejszenia wydatków w § 4280 o kwotę 89,00 zł oraz
w § 4410 o kwotę 50,00 zł; zwiększenia wydatków w § 4210 o kwotę 139,00 zł.
W dniu 7 stycznia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk złożyła wyjaśnienia w sprawie
(pismo Nr RF.3022.1.2021), z których wynika, że zmiany w dz. 855, rozdz. 85504 w paragrafach:
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4210, 4280 i 4410 dotyczyły tylko zadań własnych, a pomyłkowo zostały ujęte w zał. Nr 4.
Prawidłowe wartości w załączniku Nr 4 w ww. paragrafach winny wynosić odpowiednio: 330,00 zł,
0,00 zł, 0,00 zł.
Dokonane ustalenia wskazują, ze załącznik Nr 4 do badanego zarządzenia nie odzwierciedla
faktycznych wielkości wydatków na zadania zlecone po zmianach dokonanych w budżecie na dzień
17 grudnia 2020 r.
Kolegium Izby podnosi, że wyodrębnienie w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami, wymagane przepisem art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), można uznać za spełnione, jeżeli zawiera
prawidłowe wielkości dochodów i wydatków na realizację ww. zadań.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu
/-/ Grażyna Wróblewska
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