
Uchwała nr 18/2009 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 21 stycznia 2009 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLIV/225/2008 
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2008 

 
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 części uchwały Nr XLIV/225/2008 Rady Miasta 
Świeradów-Zdrój z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, w zakresie ujęcia 
w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 dotacji 
celowych dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań gminy w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii. wobec naruszenia art. 
131 ust.2 pkt 3 w związku z art. 176 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.). 

 
      § 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr XLIV/225/2008 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22 grudnia 
2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2008, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze w dniu 30 grudnia 2008 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
stwierdziło, że Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój w wykazie wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego ujął także dotacje celowe dla stowarzyszeń 
z przeznaczeniem na realizację zadań gminy w zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii tj. w dziale 851 ”Ochrona zdrowia” 
rozdz.85153 „Zwalczanie narkomanii” w §2820 ”Dotacja celowa z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom„ 
kwotę 3.140 złotych i oraz w dziale 851 rozdz.85154 „Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi” w § 2820 kwotę 12.560 złotych, co stanowi naruszenie postanowień 
art.131 ust.2 pkt 3 w związku z art.176 ustawy o finansach publicznych.  

Zlecenie zadania własnego do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, a także 
przekazanie na sfinansowanie lub dofinansowanie tego zadania dotacji celowej, 
stosownie do postanowień art.176 ust.2 ustawy o finansach publicznych, dokonuje 
się na podstawie umowy zawartej przez jednostkę samorządu terytorialnego 
z podmiotem przyjmującym zadanie do realizacji. Umowa ta, zgodnie z art.131 ust.2 
ustawy o finansach publicznych, między innymi, powinna określać termin 
wykorzystania dotacji z tym, że termin ten nie może być dłuższy niż do dnia 31 
grudnia danego roku budżetowego. Jak z powyższego wynika brak jest podstaw 
prawnych do objęcia wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego, wydatków o charakterze dotacyjnym. 

A zatem ustalenie daty 30 września 2009 roku, wykraczającej poza rok 
budżetowy, jako ostatecznego terminu wydatkowania środków jest sprzeczne 
z wymienioną ustawą. 
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Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Świeradów-Zdrój przysługuje skarga, 

którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. 
Świętego Mikołaja 78/79 w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały za 
pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 

 
 

 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


