UCHWAŁA NR XVIII.157.S.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały
Nr V/64/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu
Gminy na 2019 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561,
z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwala, co następuje:
§ 1. Wszczyna się postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
Nr V/64/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu
Gminy na 2019 r. wskutek dokonania § 3 tej uchwały zmian w budżecie wydatków
majątkowych budżetu Gminy zgodnie z jej załącznikiem Nr 3, w wyniku których
w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg płytami drogowymi” zamierza się zrealizować również zadanie o wartości 100 000,00 zł pn. „Utwardzenie odcinka ul. Tura
w Dołujach”, która nie stanowi drogi gminnej, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 pkt 2
ustawy o samorządzie gminnym.
§ 2. Ustala się, jako sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w § 1 dokonanie zmiany w budżecie na 2019 r., poprzez odpowiednie zmniejszenie wydatków zaplanowanych w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł i przeznaczonych na realizację ww. zadania inwestycyjnego do wysokości udziałów Gminy
we współwłasności działki 447 w Dołujach lub ich wyeliminowanie.
§ 3. Ustala się termin usunięcia nieprawidłowości wymienionej w § 1 do dnia 17 czerwca
2019 r.
Uzasadnienie
W dniu 25 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Dobra podjęła uchwałę Nr V/64/2019
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. Wymieniona uchwała – przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 29 kwietnia 2019 r. – została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zgodnie z którym właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach budżetu i jego zmian.
Paragrafem 3 przedmiotowej uchwały dokonano zmian wydatków majątkowych budżetu Gminy zgodnie z jej załącznikiem Nr 3, w wyniku których m.in. zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Utwardzenie odcinka ul. Tura w Dołujach”, zaplanowanego w dziale
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600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, a środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł uprzednio
przewidziane na jego wykonanie powiększyły wydatki sklasyfikowane w tych samych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zaplanowane w budżecie na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg płytami drogowymi” (wzrost z kwoty 2 500 000,00 zł do kwoty
2 600 000,00 zł).
We wstępnej ocenie przedmiotowej uchwały Kolegium powzięło wątpliwość, co do
zgodności w szczególności z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym możliwości
realizacji przez Gminę w ramach zadania „Modernizacja dróg płytami drogowymi” również
zadania „Utwardzenie odcinka ul. Tura w Dołujach”.
Z informacji posiadanych przez Izbę wynika, że ul. Tura w Dołujach nie jest drogą
publiczną i stanowi drogę wewnętrzną, należącą do współwłaścicieli działki 447 w Dołujach, w tym Gminy Dobra w wysokości 94/1000 udziału w ww. działce. Zaplanowanie wydatków na sfinansowanie opisanego zadania w wysokości nieodpowiadającej wysokości
udziałów Gminy we współwłasności działki 447 obręb Dołuje stanowi naruszenie przywołanego art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym w ramach zadań
własnych Gmina zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej, w tym zadania
obejmujące sprawy związane z gminnymi drogami, ulicami, mostami, placami oraz organizacją ruchu drogowego.
W związku z opisanym wyżej naruszeniem prawa zostało wszczęte postępowanie
nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały we wskazanej części. Jako sposób usunięcia nieprawidłowości Kolegium wskazuje na konieczność dokonania
odpowiedniej zmiany w budżecie na 2019 r., poprzez odpowiednie zmniejszenie wydatków
zaplanowanych w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł i przeznaczonych na wykonanie utwardzenia ul. Tura w Dołujach do wysokości udziałów Gminy
we współwłasności działki 447 w Dołujach lub ich wyeliminowanie.
Termin usunięcia nieprawidłowości wyznacza się do dnia 17 czerwca br.
W myśl art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, jeżeli organ
właściwy w wyznaczonym terminie nie usunie wskazanych nieprawidłowości, Kolegium
Izby orzeka o nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części, ustalając jednocześnie budżet w części dotkniętej nieważnością.

