
Uchwała Nr 121/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 8 grudnia 2010 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Jemielno 
nr XLVIII/270/10 z 10 listopada 2010 roku w sprawie gromadzenia na 

wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe 
prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
Stwierdza się nieważność §6 ust. 5 uchwały nr XLVIII/270/10 Rady Gminy 

Jemielno z 10 listopada 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym 
rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące 
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z powodu istotnego naruszenia 
art. 214 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 ze zm.).  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Uzasadnienie 

Uchwała nr XLVIII/270/10 Rady Gminy Jemielno z 10 listopada 2010 roku 
w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe 
jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie 
oświaty wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 17 listopada 
2010 roku.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu ustaliło, co 
następuje: 

W § 6 pkt 5 badanej uchwały ustalono, że „ Plany finansowe rachunku 
dochodów ujęte w uchwale budżetowej i zatwierdzone przez kierownika jednostki 
budżetowej stanowią prognozę gromadzonych dochodów a w zakresie wydatków 
nieprzekraczalny limit oraz stanowią podstawę gospodarki finansowej". 

Przepis art. 214 pkt 2 ufp zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do 
zamieszczania w załączniku do uchwały budżetowej planu dochodów rachunku 
dochodów jednostek działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz wydatków 
nimi finansowanych. Mając na względzie zasady przejrzystości i jawności finansów 
publicznych dopuszczalne jest zamieszczenie w tym załączniku planowych wielkości 
dochodów i wydatków nimi finansowanych przypisanych do poszczególnych 
jednostek. Należy jednak wyraźnie odróżnić charakter powyższych wielkości od 
planów finansowych sporządzanych dla poszczególnych rachunków utworzonych 
w jednostkach. Wyłącznie plan finansowy opracowany w jednostce, 
z uwzględnieniem planowanych wielkości dochodów i wydatków ujętych 
w załączniku do uchwały budżetowej, stanowi podstawę gospodarki finansowej 
w tym zakresie. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło, jak w sentencji. 
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Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Jemielno przysługuje skarga, którą wnosi 
się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 
78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. 
 

 
 
 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 


