
UCHWAŁA NR 44/2009  
Kolegium Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z dnia 22 kwietnia 2009 roku 
 

w sprawie ustalenia przez Regionalną Izbę Obrachunkową budżetu 
Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku na 2009 rok w zakresie 

obowiązkowych zadań własnych 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) oraz art. 183 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

1. Dochody bieżące budżetu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku 
w wysokości 178.533 zł, 
z tego: 
− dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – 

Gospodarka odpadami § 2900 - wpływy z wpłat gmin na rzecz związków na 
dofinansowanie zadań bieżących 178.533 zł 
 

2. Wydatki bieżące budżetu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku 
w wysokości 

 198.979 zł, 
z tego: 
− dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność 

  78.533 zł, 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 147.080 zł 

− dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów 
wartościowych, kredytów i pożyczek 4.800 zł 
 
 

§ 2. 
Ustala się: 

− deficyt budżetu w wysokości 20.446 zł 
− przychody budżetu (wolne środki – § 955) 46.786 zł 
− rozchody budżetu (spłata pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska – § 992) 26.340 zł 
 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku 

Celowego w Kłodzku. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2009 roku.. 
 

Uzasadnienie 
 

Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku 
przekazał 3 kwietnia 2009 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – 
Zespołowi w Wałbrzychu materiały, z których wynika, że Zgromadzenie 
Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku do 31 marca nie podjęło uchwały 
w sprawie ustalenia budżetu Związku na 2009 rok. Zgodnie z treścią art. 182 
ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego uchwala uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, 
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a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 marca 
roku budżetowego. W świetle przytoczonej regulacji ustawy o finansach 
publicznych, naruszenie nieprzekraczalnego terminu uchwalenia przez organ 
stanowiący budżetu jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 marca roku 
budżetowego powoduje ustanie kompetencji organu stanowiącego do podjęcia 
uchwały w sprawie budżetu, a organem umocowanym do ustalenia budżetu staje 
się regionalna izba obrachunkowa (por. wyrok NSA z dnia 4 listopada 1994 r., 
SA/Gd 1373/93, ONSA 1994, z. 4, poz. 154). Podstawę prawną zastępczego 
uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez regionalną izbę 
obrachunkową stanowią: art. 183 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, art. 53 
ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 11 ust. 2 ustawy o regionalnych 
izbach obrachunkowych. Izba posiada kompetencje do ustalenia budżetu w zakresie 
obowiązkowych zadań własnych i zleconych w terminie do 30 kwietnia roku 
budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową 
podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej, przedstawiony 
organowi stanowiącemu przez organ wykonawczy.  

Projekt budżetu Związku przewidywał dochody w wysokości 350.693 zł, 
wydatki - 460.628 zł, przychody – 160.935 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 
51.000 zł. Ustalając budżet Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku 
w zakresie obowiązkowych zadań określonych w statucie Związku, Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przyjęło wielkości dochodów 
wynikające z przekazanej przez Przewodniczącego Zarządu Związku kalkulacji, 
uwzględniającej aktualną wysokość składki na rzecz Związku, aktualną liczbę 
mieszkańców gmin członkowskich oraz fakt rezygnacji gmin Polanica Zdrój i Lewin 
Kłodzki z uczestnictwa w Związku. Przychody zaplanowano w oparciu o dane 
wynikające z rocznych sprawozdań Rb-NDS o nadwyżce/deficycie oraz Rb-ST 
o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego. 

 
Kolegium zwraca również uwagę, że z chwilą zastępczego uchwalenia budżetu 

organ stanowiący odzyskuje swoje kompetencje w sprawach budżetowych i może 
dokonać własnego uchwalenia budżetu, będącego w istocie nowelizacją budżetu 
zastępczo ustalonego przez RIO. 

  
Na niniejszą uchwałę Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego 

w Kłodzku przysługuje skarga, którą wnosi się 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. 
 

 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu  
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


