Uchwała Nr XXXVII/291/2013
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na uchwałę nr XXXVI/280/2012 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2013.
Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), uchwala się co następuje:
§ 1. Skargę na uchwałę nr XXXVI/280/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia
2012r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2013 uznaje się za
bezzasadną z powodów określonych w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Krystyna Baczyńska
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Załącznik

do

Uchwały

Nr

XXXVII/291/2013
Rady

Miejskiej

w

Słubicach

z dnia 28 lutego 2013 r.
W dniu 28 grudnia 2012r. Aneta Anna Czapp – Dyrektor Przedszkola działając w imieniu
Niepublicznego Przedszkola „Super Dziecko” z siedzibą w Słubicach złożyła skargę na uchwałę
nr XXXVI/280/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podjęcia
uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2013 jako podjętą z naruszeniem prawa.
Zarzuciła przedmiotowej uchwale między innymi:
- błędy w ustaleniach planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2013 poprzez zaniżenie
łącznej kwoty planowanych dochodów o kwotę 1.556.720,00 zł,
- błędy w ustaleniach planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2013 poprzez ich zaniżenie
w w/w kwocie,
- naruszenia dyspozycji Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych

poprzez

niezapewnienie

zgodności

kwot

dochodów

i wydatków

planów

finansowych samorządowych jednostek budżetowych z projektem uchwały budżetowej,
- naruszenie dyspozycji art. 223 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
poprzez zaplanowanie wydatków w rozdziale 80148 powyżej kwoty zgromadzonych dochodów,
- błędy w nazewnictwie załącznika nr 2 uchwały budżetowej.
Skarżąca wobec powyższego domaga się unieważnienia oraz zmiany uchwały budżetowej
Gminy Słubice na rok 2013 w części sprzecznej z prawem.
Rada miejska rozpatrując przedmiotową skargę nie podziela zdania skarżącej, uznając, że
przedstawione przez nią zarzuty są bezzasadne i nie mają pokrycia w stanie faktycznym jak
i prawnym. Uchwała budżetowa stanowi ten rodzaj aktu normatywnego, który podlega
szczególnej kontroli organu nadzoru jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa. W trakcie
badania przedmiotowej uchwały RIO w Zielonej Górze nie stwierdziła naruszeń, na które
wskazała skarżąca. Kolegium Izby stwierdziło jedynie nieistotne naruszenie prawa polegające
na błędnym nazewnictwie w części tabelarycznej załącznika nr 2 uchwały budżetowej. W takim
stanie prawnym należy stwierdzić, iż uchwała została podjęta zgodnie z prawem, w granicach
wszelkich uregulowań prawnych. Z wyjaśnień Skarbnika Gminy Słubice Rafała Dydaka wynika,
że błędne nazewnictwo w części tabelarycznej załącznika nr 2 uchwały wynika z błędów
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programu, w którym uchwały budżetowe oraz ich zmiany są tworzone. W momencie aktualizacji
programu, jego twórca zapewnia, że błąd ten zostanie wyeliminowany.
Rada

Miejska

w Słubicach

uwzględniając

powyższe

stanowisko

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w Zielonej Górze, podtrzymuje, że uchwała budżetowa na rok 2013 została
podjęta zgodnie z prawem i nie będzie jej zmieniać w zakresie wskazanym przez skarżącą.
Jednocześnie rada podkreśla, że nie jest organem, który może unieważnić uchwałę.
W trybie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, na który
powołuje się skarżąca, o nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W przedmiotowej sprawie
organ nadzoru – Regionalna Izba Obrachunkowa, nie orzekł o nieważności uchwały nr
XXXVI/280/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podjęcia
uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2013.
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