
Uchwała nr 56/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 16 lipca 2008 roku 
 
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju 
 Nr XX/138/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały 

nr XIII/77/07 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 roku 
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku 

w budżecie miasta 
 

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 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 nieważność uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju 
Nr XX/138/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 
XIII/77/07 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 roku 
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku w budżecie miasta, 
wobec istotnego naruszenia art.165 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.). 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

UZASADNIENIE 

Uchwała Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju Nr XX/138/08 
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/77/07 Rady 
Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków, 
które nie wygasają z upływem 2007 roku w budżecie miasta, wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 8 lipca 2008 
roku.  

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło, że Rada Miejska dokonała zmiany w uchwale nr XIII/77/07 
z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 
2007 roku w budżecie miasta, polegającej na ustalaniu kwoty wydatków 
inwestycyjnych pn. „Wykonanie stacji uzdatniania wody” w wysokości 30.500 zł, tj. 
w kwocie niższej o 94.500 zł niż określono w planie finansowym wydatków, które 
nie wygasają w 2007 roku (plan 125.000 zł, ostateczny termin dokonania wydatku 
31.12.2008 r., dział 900, rozdz.90001, §6050). Dokonując zmian w uchwale 
w sprawie wydatków niewygasających po upływie roku budżetowego, w którym 
uchwała została podjęta, Rada Miejska naruszyła art.165 ust.1 i 2 ustawy 
o finansach publicznych. Powyższy przepis stanowi, ze budżet jednostki samorządu 
terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów 
i rozchodów tej jednostki, uchwalanym w formie uchwały budżetowej na rok 
budżetowy. Ponadto wydatki ujęte w omawianej uchwale zostały wykazane 
w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych – RB-28S jako 
wydatki wykonane w roku 2007 r. Brak jest zatem podstawy prawnej umożliwiającej 
dokonanie zmian w wykazie tych wydatków po zakończeniu roku budżetowego.  

Środki finansowe na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 
powinny być gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku 
bankowego jednostki samorządu terytorialnego. Po upływie terminu określonego 
w wykazie, środki finansowe zgromadzone na subkoncie rachunku podstawowego 
należy przekazać na dochody jednostki samorządu terytorialnego (pismo Ministra 
Finansów z 13 stycznia 2000 r. znak: ST1440-16/2000).  
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Z załączonego uzasadnienia do przedmiotowej uchwały wynika, iż zmiany 
planowanej kwoty wydatków niewygasających dokonano w związku z przedłużającą 
się procedurą związaną z wykonaniem projektu budowlanego. Zadanie pn. 
„Wykonanie stacji uzdatniania wody” zostanie zrealizowane w 2009 r., co powoduje 
konieczność ponownego ujęcia tego zadania w budżecie. Środki finansowe ujęte 
w planie wydatków niewygasających 2007 r. (plan 125.000 zł) zostaną przeznaczone 
tylko na zapłatę za dokumentację projektową - 30.500 zł. Rada Miejska uchwałą 
Nr XX/137/08 z 30 czerwca 2008 r. wprowadziła do dochodów budżetowych 2008 
r. pozostałą niezrealizowaną kwotę 94.500 zł. 
  

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Polanicy-Zdroju przysługuje skarga, 
którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. 
Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.  

  
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski  


