
Uchwała nr 13/2009 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 21 stycznia 2009 roku 
 

w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Zgromadzenia 
Związku Gmin Karkonoskich Nr 44/XVI/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku 
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Karkonoskich w 2008 roku 

 
  

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 ust. 5 w związku 
z art.73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 158 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego, Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. 
Stwierdza się niezgodność z prawem uchwały Zgromadzenia Związku Gmin 

Karkonoskich Nr 44/XVI/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zmian 
w budżecie Związku Gmin Karkonoskich w 2008 roku wobec naruszenia art.184 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.), polegającego na uchwaleniu budżetu nadwyżkowego 
i nieokreśleniu przeznaczenia nadwyżki.  
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

Uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich Nr 44/XVI/08 z dnia 22 
grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Karkonoskich 
w 2008, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół 
w Jeleniej Górze w dniu 29 grudnia 2008 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
stwierdziło, że Zgromadzenie Związku Gmin Karkonoskich zmniejszyło dochody 
budżetu o kwotę 97.640 złotych oraz zmniejszyło wydatki budżetu o kwotę 364.530 
złotych, w wyniku czego powstała nadwyżka w kwocie 266.890 złotych. 
Zgromadzenie Związku w przedmiotowej uchwale nie określiło przeznaczenia 
uchwalonej nadwyżki dochodów nad wydatkami, czym w sposób istotny naruszono 
przepisy art.184 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.  

Zgodnie z postanowieniami art 184 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach 
publicznych w związku z art.73a ustawy o samorządzie gminnym organ stanowiący 
związku w uchwale budżetowej winien określić źródła pokrycia deficytu lub 
przeznaczenia nadwyżki budżetu. 

Wobec utraty przez badaną uchwałę mocy obowiązującej z dniem 31 grudnia 
2008 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. 

Niezależnie od powyższego informuje się, że w wyniku zmniejszenia dochodów 
budżetu Związku o kwotę 10.000 złotych w dziale 900”Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska” rozdz. 90002 ”Gospodarka odpadami” w § 2440 ”Dotacje 
otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 
finansów publicznych” w tym paragrafie powstała ujemna wielkość zaplanowanych 
dochodów. 

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

 
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


