
Uchwała Nr 27/2012 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z 1 lutego 2012 roku 

 
w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Miliczu 

nr XVIII/71/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków nie wygasających z końcem roku budżetowego 2011 oraz określenia 

ostatecznego terminu dokonania tych wydatków 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 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 r. 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 Miliczu nr XVIII/71/11  

z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie 
wygasających z końcem roku budżetowego 2011 oraz określenia ostatecznego 
terminu dokonania tych wydatków, w części dotyczącej wydatków na zadania: 
"Przebudowa nawierzchni ul. Osadniczej i Okrężnej w Miliczu", "Budowa 
nawierzchni ul. Zielonej w Miliczu", "Budowa mieszkań socjalnych  
przy ul. Krotoszyńskiej w Miliczu" z powodu istotnego naruszenia art. 263 ust. 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  
poz. 1240 ze zm. - dalej ufp).  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Miejskiej w Miliczu nr XVIII/71/11 z dnia 29 grudnia 2011 
roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z końcem roku 
budżetowego 2011 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków 
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 9 stycznia 2012 roku. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu badając 
przedmiotową uchwałę stwierdziło, co następuje. 

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska ustaliła wydatki, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2011. W wykazie wydatków niewygasających 
(załącznik nr 1 do uchwały) ujęto m.in. wydatki na zadania "Przebudowa 
nawierzchni ul. Osadniczej i Okrężnej w Miliczu" (kwota 100.000 zł), "Budowa 

nawierzchni ul. Zielonej w Miliczu" (kwota 62.927 zł), "Budowa mieszkań socjalnych 
przy ul. Krotoszyńskiej w Miliczu" (kwota 20.000 zł).  

Z załączonych do pisma z 30 stycznia 2012 roku Burmistrza Milicza wyjaśnień 
wynika, że warunki określone w art. 263 ust. 3 ufp w zakresie ww. zadań nie 
zostały spełnione.  

Zgodnie z art. 263 ust. 3 w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego, ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w sprawie 
zamówienia publicznego lub umów, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru 
wykonawcy. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu orzekło, jak w sentencji. 
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Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Miliczu 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 uchwały.  

 

 
 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 


