
Uchwała Nr 16/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 26 stycznia 2005 roku 
 

w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej 
 w Kowarach Nr XXVIII/154/04 z 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmian 

w budżecie miasta na 2004 rok 
 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 55 poz.577 ze zm.) oraz art.91 ust.1 i 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze 
zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Stwierdza się niezgodność z prawem uchwały Rady Miejskiej w Kowarach 

Nr XXVIII/154/04 z 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 
2004 rok, wobec zaplanowania bez podstawy prawnej wydatków na zakup sprzętu 
dla niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXVIII/154/04 z dnia 30 grudnia 
2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok, wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze w dniu 
5 stycznia 2005 roku. 

Przedmiotową uchwała Rada Miejska uchwaliła plan wydatków w dziale 851 
“Ochrona zdrowia” rozdz.85111 “Szpitale ogólne” w wysokości 200 zł z
przeznaczeniem na zakup sondy laserowej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z 
o.o. w Kowarach.  

Zgodnie z zasadami określonymi w art.28 ust.2 ustawy z dnia 28 listopada 
1998 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 ze zm.) jednostki sektora finansów 
publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych 
rodzajów wydatków. Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o 
zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408 ze zmianami) przewidują jedynie 
możliwość zaangażowania środków publicznych z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w odniesieniu do 
których określony samorząd jest organem założycielskim. Natomiast brak jest 
podstawy prawnej do przeznaczenia środków budżetowych miasta na zakup sprzętu 
dla niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, działającego w formie spółki cywilno 
– prawnej. 

 
Wobec utraty przez badaną uchwałę mocy obowiązującej z dniem 31 grudnia 

2004 roku, stwierdzenie jej nieważności jest bezprzedmiotowe. Uchwała ta wywołała
już i tak nieodwracalne skutki prawne i finansowe. W takiej sytuacji stosując na 
podstawie odesłania zawartego w art.91 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym 
odpowiednio art.158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, należy
stwierdzić wydanie uchwały z naruszeniem prawa. 

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło jak w sentencji. 
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Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Kowarach przysługuje skarga, którą
wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Świętego 
Mikołaja 78/79 w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 

 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


