
Uchwała Nr 8/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 27 stycznia 2010 roku 
 
w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Nr XXX/138/2009 
Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniającej uchwałę 

w sprawie budżetu gminy Międzybórz na rok 2009 
 

Na podstawie rt.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz.577 ze zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., 
dalej - kpa) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Stwierdza się niezgodność z prawem uchwały Nr XXX/138/2009 Rady 
Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
budżetu gminy Międzybórz na rok 2009 w zakresie dotyczącym utworzenia rezerwy 
ogólnej poprzez zwiększenie o 110.000 zł planu wydatków w dziale 758 „Różne 
rozliczenia” rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w § 4810 „Rezerwy”, wobec 
istotnego naruszenia art. 173 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm., dalej - ufp).  

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr XXX/138/2009 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 grudnia 
2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Międzybórz na rok 2009 
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 7 stycznia 2010 r. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło naruszenie przepisu art 173 ust. 4 ustawy o finansach 
publicznych. 

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ufp w budżecie jednostek samorządu terytorialnego 
mogą być tworzone rezerwy celowe oraz rezerwa ogólna. Rezerwa ogólna nie może 
być wyższa niż 1% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art 173 
ust. 4 ufp). Z treści załącznika nr 2 „Wydatki” oraz uzasadnienia do uchwały 
wynika, że Rada utworzyła rezerwę ogólną w kwocie 110.000 zł poprzez zwiększenie 
planu wydatków w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i 
celowe” w § 4810 „Rezerwy”. Łączna kwota rezerwy ogólnej – z uwzględnieniem 
wcześniej utworzonej rezerwy ogólnej w kwocie 82.000 zł - stanowi 1,39% 
planowanych wydatków budżetowych (13.785.579 zł).  

Z uwagi na fakt, że budżet jest rocznym planem finansowym (art. 165 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych), jego moc wiążąca kończy się z upływem roku 
kalendarzowego i wobec tego nie można stwierdzić nieważności aktu, który przestał 
obowiązywać. W tej sytuacji Kolegium działając na podstawie art. 158 § 2 kpa 
stwierdza, że we wskazanym zakresie uchwała została podjęta z naruszeniem 
prawa.  

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

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Międzyborzu przysługuje skarga, 
którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. św. 
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Mikołaja 78/79 za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. 

 
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


