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Uchwała Nr 15/942/2021

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 9 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 91 ust. 4 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:

I. Stwierdza, że uchwała Nr XXIV/223/2021 Rady Gminy Sieroszewice  z dnia 18 maja 2021 

r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, została podjęta z naruszeniem zasady 

spójności.

II. Uznaje, że naruszenie ma charakter nieistotny.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą, doręczoną tutejszej Izbie w dniu 19 maja 2021 r., Rada Gminy 

Sieroszewice, powołując się na przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach 

publicznych dokonała zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu poinformowała o terminie badania uchwały 

poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej porządku obrad posiedzenia Kolegium 

Izby wyznaczonego na dzień 9 czerwca 2021 r.

Przedmiotową uchwałą zwiększono dochody budżetu o kwotę 170.671,00 zł do wysokości 

45.158.857,96 zł oraz wydatki budżetu o kwotę 170.671,00 zł do wysokości 48.329.462,67 zł. Wynik 

budżetu nie uległ zmianie i stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.170.604,71 zł. 

Z analizy przedmiotowej uchwały wynika, że Rada Gminy Sieroszewice dokonała zmian w 

załączniku Nr 4 „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice na rok 2021” do badanej uchwały w związku z 

wprowadzeniem w planie dochodów i wydatków środków w wysokości 15.000,00 zł. otrzymanych z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała 

działalność § 097 – Wpływy z różnych dochodów. W załączniku Nr 4 do badanej uchwały w tabeli 
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„Wydatki” w dziale 851, rozdział 85195 nie zostały uwzględnione zmiany wprowadzone 

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 51/2021 z dnia 6 maja 2021 r. tj. nie uwzględniono zmniejszenia 

wydatków w §§ 4010, 4110 oraz 4120 na łączną kwotę 19,00 zł w związku z czym w ww. §§ został 

wykazany niewłaściwy plan (przed zmianą) a w konsekwencji również plan po zmianie. Natomiast w 

podsumowaniu rozdziału 85195 zarówno plan (przed zmianą) jak i plan po  zmianie, podano kwoty 

uwzględniające zmniejszenie o 19,00 zł w ww. §§ dokonane zarządzeniem Nr 51/2021. Zatem w 

załączniku Nr 4 powstała niespójność z załącznikiem Nr 2 do badanej uchwały pn. „Plan wydatków 

budżetu gminy na rok 2021” w zakresie wydatków zaplanowanych w §§: 4010, 4110, 4120, (dział 

851, rozdział 85195).  

Ponadto w przywołanym wyżej załączniku Nr 4 w tabeli „Wydatki” w dziale 852 – Pomoc 

społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność w kolumnie „Plan” w § 3020 wykazano kwotę 

250,00 zł, w § 4010 kwotę 1.750,00 zł, w § 4110 kwotę 310,00 zł, w § 4120 kwotę 43,00 zł, w § 

4210 kwotę 250,00 zł oraz w § 4410 kwotę 97,00 zł,  w kolumnie  „Zmiana” wykazano 0,00 zł, 

natomiast w kolumnie „Plan po zmianie” ww. paragrafach wykazano 0,00 zł. 

Powyższe rozbieżności stanowią naruszenie zasady spójności uchwały budżetowej, zgodnie z 

którą treść budżetu i załączników winna być zgodna i spójna. Oznacza to, w tym przypadku, że 

kwoty wydatków wynikające z załącznika Nr 4 do przedmiotowej uchwały, nie mogą być wyższe niż 

planowane wydatki określone w załączniku Nr 2. 

W ocenie Kolegium wskazane naruszenie ma charakter nieistotny. Niemniej jednak przy 

najbliższej zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok, Rada winna dokonać odpowiednich zmian 

mających na celu wyeliminowanie wskazanej nieprawidłowości.

Przewodnicząca Kolegium

Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Poznaniu

Grażyna Wróblewska

/-/ z up. Aldona Pruska
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