
Uchwała Nr 10/2004 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 4 lutego 2004 roku 
 

w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Powiatu 
Zgorzeleckiego nr XVII/104/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian 

planu dochodów i wydatków w budżecie powiatu na 2003 rok 

Na podstawie art.18 ust.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.79 ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592ze zm.)w 
związku z art. 158 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu uchwala co następuje: 

§ 1. 
Stwierdza się niezgodność z prawem uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr 

XVII/104/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w 
budżecie powiatu na 2003 rok z powodu istotnego naruszenia art. 124 ust. 1 pkt 3 ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 ze zm.) oraz 
art. 59 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.).  
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

 Uchwała Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XVII/104/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie 
zmian planu dochodów i wydatków w budżecie powiatu na 2003 rok wpłynęła do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespołu w Jeleniej Górze 8 stycznia 2004 roku. 
 Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu Zgorzeleckiego na sesji 30 grudnia 2003 roku dokonała
zmian w planie dochodów w wyniku czego uległy one zwiększeniu o kwotę 24.077 zł z
jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków ogółem o kwotę 23.190 zł. W wyniku powyższych 
zmian utworzono nadwyżkę budżetu w kwocie 877 zł nie określając jej przeznaczenia. Działanie 
takie stanowi naruszenie przepisów art. 124 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz 
art. 59 ust 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Wyżej cytowane przepisy stanowią, że uchwała
budżetowa, w której różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę, określa jej 
przeznaczenie . 

 Wobec utraty przez badaną uchwałę mocy obowiązującej z dniem 31 grudnia 2003 
roku, stwierdzenie jej nieważności jest bezprzedmiotowe. Uchwała ta wywołała już
nieodwracalne skutki prawne i finansowe. W takiej sytuacji, stosując – na podstawie odesłania 
zawartego w art.79 ust.5 ustawy o samorządzie powiatowym – odpowiednio art.158 § 2 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, należy stwierdzić jej podjęcie z naruszeniem prawa. 

Niezależnie od powyższego informuje się, że załączniki do uchwały budżetowej stanowią
jej integralna część i winny być podpisane przez Przewodniczącego organu podejmującego 
uchwałę.

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowiło jak w 
sentencji. 

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Zgorzeleckiego przysługuje skarga 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 jej doręczenia. 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu 
 

dr Bogdan Cybulski 
 


