
Uchwała nr 39/2009 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 1 kwietnia 2009 roku 
 

w sprawie wskazania Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego 
w Polkowicach nieprawidłowości w uchwale Zgromadzenia Związku Gmin 
Zagłębia Miedziowego w Polkowicach Nr XIII/55/09 z dnia 26 lutego 2009 

roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Związku Gmin Zagłębia 
Miedziowego w Polkowicach na 2009 rok 

 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku 

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.), oraz art. 
86 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

W uchwale Nr XIII/55/09 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zmian 
budżetu i w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2009 
rok stwierdza się istotne naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 10 lit.a w związku z art. 166 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 
poz. 2104 ze zm.) z powodu upoważnienia Zarządu Związku Gmin Zagłębia 
Miedziowego w Polkowicach do zaciągania zobowiązań “... z tytułu umów 
związanych z finansowaniem wydatków na programy i projekty realizowane ze 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegających zwrotowi, których realizacja następować będzie w rok 2009 
i latach następnych do kwoty 5.000.000 zł”.  

 
§ 2. 

Nakazuje się usunięcie nieprawidłowości wskazanej w § 1 
w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2009 roku poprzez wyeliminowanie 
z uchwały zmieniającej budżet przedmiotowego zapisu lub uchwalenie załącznika, 
o którym mowa w art. 166 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

 
§ 3. 

1. Niniejsza uchwała powoduje zawieszenie 30 dniowego terminu określonego 
w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na okres 30 dni. 

2. Nieusunięcie nieprawidłowości, o której mowa w § 1 spowoduje stwierdzenie 
nieważności uchwały w tej części. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr XIII/55/09 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zmian budżetu 
i w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2009 rok 
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołu w Legnicy 6 
marca 2009 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło, iż w § 1 pkt 4 - Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia 
Miedziowego w Polkowicach upoważniło Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań 
“... z tytułu umów związanych z finansowaniem wydatków na programy i projekty 
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków 
ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, których realizacja następować 
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będzie w rok 2009 i latach następnych do kwoty 5.000.000 zł” z naruszeniem art. 
184 ust. 1 pkt 10 lit.a w związku z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
roku o finansach publicznych.  

Z wymienionych przepisów wynika, że uchwała budżetowa (zmieniająca budżet 
w toku jego wykonywania) powinna określać upoważnienia dla zarządu między 
innymi do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, o których mowa 
w art. 166 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, że udzielenie 
powyższego upoważnienia jest możliwe tylko w przypadku określenia w uchwale 
budżetowej limitów wydatków między innymi na prognozy i projekty realizowane ze 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tejże ustawy. 

Brak więc odpowiednich zmian w uchwale budżetowej polegających na 
uchwaleniu wydatków realizowanych w ramach wspomnianych projektów 
i programów - powoduje, iż upoważnienie zarządu do zaciągania zobowiązań jest 
nieuprawnione. 
 

 
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


