
Uchwała Nr 7/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 27 stycznia 2010 roku 
 

w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Miasta 
Piechowice nr 282/XLVII/09 z 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2009 oraz w sprawie zmiany uchwały nr 
206/XXXIV/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w 

sprawie budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2009 
 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz.577 ze zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 
w związku z art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Stwierdza się niezgodność z prawem uchwały Rady Miasta Piechowice nr 
282/XLVII/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Miejskiej Piechowice na rok 2009 oraz w sprawie zmiany uchwały nr 
206/XXXIV/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie 
budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2009, w związku z brakiem wskazania 
źródła pokrycia deficytu, co stanowi istotne naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.).  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Miasta Piechowice nr 282/XLVII/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2009 oraz w sprawie 
zmiany uchwały nr 206/XXXIV/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2008 
roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2009 wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Jeleniej Górze 8 stycznia 
2010 roku. 

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Piechowice dokonała zmian budżetu na 
2009 rok, w wyniku których powstał deficyt budżetu w kwocie 19.488 złotych. Rada 
Miasta nie wskazała jednak źródła pokrycia deficytu, co naruszało przepisy art. 184 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
i doprowadziło do braku równowagi budżetu.  

Z uwagi na fakt, że budżet jest rocznym planem finansowym (art. 165 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych) jego moc wiążąca kończy się z upływem roku 
kalendarzowego i wobec tego nie można stwierdzić nieważności aktu, który przestał 
obowiązywać. W tej sytuacji Kolegium działając na podstawie art. 158 ust. 2 K. p. a. 
stwierdza, że objęta nadzorem uchwała została podjęta z naruszeniem prawa.  

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło jak w sentencji.  

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Piechowice przysługuje skarga, którą 
wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. 
Mikołaja 78/79 za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


