
Uchwała Nr 10/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 27 stycznia 2010 roku 
 

w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały 
Nr XXXVII/251/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 grudnia 2009 roku 

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 r. 
 

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

 
§ 1 

Stwierdza się niezgodność z prawem § 3 uchwały Nr XXXVII/251/09 Rady 
Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian budżetu 
i w budżecie gminy na 2009 r w części dotyczącej zwiększenia wydatków w dz. 758, 
rozdział 75818 § 4810 z powodu istotnego naruszenia art. 173 ust. 4 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. - dalej 
ufp).  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uzasadnienie 

Uchwała nr XXXVII/251/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 grudnia 
2009 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 r wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 7 stycznia 2010 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło, co następuje: 

Artykuł 173 ufp stanowił podstawę tworzenia w budżecie jednostek samorządu 
terytorialnego rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej. Wysokość sumy rezerw 
celowych oraz rezerwy ogólnej określona jest w odniesieniu do planowanych 
wydatków budżetowych. Wysokość rezerwy ogólnej nie mogła - i nie może - 
przekraczać 1% zaplanowanych wydatków budżetowych.  

Wbrew powyższym postanowieniom ustawy, Rada ustaliła w § 3 uchwały 
rezerwę ogólną w wysokości 1,48% zaplanowanych wydatków budżetowych. 

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 § 2 kpa 
stwierdza, że we wskazanym zakresie uchwała została podjęta z naruszeniem 
prawa.  

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

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Twardogórze 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 


