
Uchwała Nr 80/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

 z 26 października 2005 roku 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki 
nr XLII/236/2005 z dnia 21 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie Gminy Lewin na 2003 rok 
 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 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 Gminy Lewin Kłodzki 

nr XLII/236/2005 z dnia 21 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie Gminy Lewin na 2003 rok z powodu istotnego naruszenia art. 109 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 ze zm. ) oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.).  
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XLII/236/2005 z dnia 21 września 
2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin na 2003 rok 
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 
30 września 2005 roku. 

Po zbadaniu przedmiotowej uchwały, Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło, iż Rada Gminy Lewin Kłodzki 
wprowadziła zmiany do uchwały budżetowej na 2003 rok. Świadczy o tym treść § 1 
badanej uchwały :

“W uchwale nr VII/54/03 Rady Gminy z dnia 31.03.2003 r. Wprowadza się
zmiany polegające na: w paragrafie 11 dodaje się zapis o treści: Uchwala się limity 
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lewin Kłodzki na lata 2005-
2006, według załącznika 4a do niniejszej uchwały. Załącznik 4a stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały”. 

Dokonana przez Radę Gminy regulacja narusza zasadę roczności budżetu - 
wyrażoną w art. 109 ustawy o finansach publicznych oraz w art. 51 ust. 2 ustawy o 
samorządzie gminnym. Zgodnie z przytoczonymi przepisami budżet jednostki 
samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok kalendarzowy, zatem kompetencje 
organów gminy do dokonywania zmian w budżecie ustają wraz z upływem roku 
budżetowego. 

Kolegium zwraca uwagę, że zgodnie z treścią art. 110 ustawy o finansach 
publicznych uchwała budżetowa może określać, oprócz limitów wydatków na okres 
roku budżetowego, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 
ujmowane w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej, w którym 
określa się m.in. wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych 
latach. Natomiast nakłady na uruchomiony program należy określać w kolejnych 
uchwałach budżetowych, w wysokości umożliwiającej jego terminowe zakończenie.  

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
postanowiło jak w sentencji. 
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Na niniejsza uchwałę Radzie Gminy Lewin Kłodzki 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 dnia jej doręczenia.  

 

Członek Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu  
(przewodniczący posiedzeniu) 

 
/-/ Marek Głód 


