
Uchwała Nr 28/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 22 marca 2006 roku 
 

w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej 
w Leśnej Nr XLIX/275/05 z 26 października 2005 roku w sprawie zmiany 

budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok 
 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 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.91 ust1 i ust.5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 niezgodność z prawem uchwały Rady Miejskiej w Leśnej Nr 
XLIX/275/05 z 26 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w 
budżecie na 2005 rok, wobec naruszenia przepisów art.124 ust.1 pkt 3 ustawy z 28 
listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 ze 
zm.) a obecnie art.184 ust.1 pkt 3 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 zm. Dz. U. Nr 169 poz.1420). 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Uchwała Rady Miejskiej w Leśnej Nr XLIX/275/05 z 26 października 2005 
roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok, wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze w dniu 2 
marca 2006 roku. 

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Leśnej wprowadziła zmiany w zakresie 
dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok, w wyniku których powstał 
deficyt w wysokości 85.323 zł. Jako źródła pokrycia deficytu organ stanowiący 
wskazał wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych w kwocie 2.275 zł oraz kredyt w kwocie 82.528 zł, co łącznie stanowi 
kwotę 84.803 zł. Powyższe oznacza, że Rada Miejska nie wskazała źródła 
finansowania deficytu w kwocie 520 zł. Zaniechanie określenia źródła pokrycia 
deficytu budżetu gminy stanowiło naruszenie art.124 ust.1 pkt 3 ustawy z 26 
listopada 1998 roku o finansach publicznych a obecnie art.184 ust.1 pkt 3 nowej 
ustawy o finansach publicznych. 

Jednocześnie Kolegium Izby wskazuje na rażące naruszenie przez Burmistrza 
Leśnej terminu przedłożenia przedmiotowej uchwały organowi nadzoru, określonego 
w art.90 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z powołanym przepisem 
wójt (burmistrz, prezydent) przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej uchwały 
rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby 
obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Burmistrz Leśnej przekazał 
przedmiotową uchwałę po upływie 126 dni od dnia jej podjęcia. 

Wobec utraty przez badaną uchwałę mocy obowiązującej z dniem 31 grudnia 
2005 roku, stwierdzenie jej nieważności jest bezprzedmiotowe. Uchwała ta wywołała 
już i tak nieodwracalne skutki prawne i finansowe. W takiej sytuacji stosując na 
podstawie odesłania zawartego w art.91 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym 
odpowiednio art.158 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego, należy stwierdzić 
podjęcie uchwały z naruszeniem prawa 

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło jak w sentencji. 
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Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Leśnej przysługuje skarga, którą 
wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Świętego 
Mikołaja 78/79 w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 
 
 

 
Zastępca Przewodniczącego Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej  
we Wrocławiu 

 
/-/ mgr Grażyna Kulikowska 

 


