
Uchwała nr 18/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 27 stycznia 2010 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Święta 
Katarzyna Nr XXXIII/250/09 z 30 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków 

budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 
 

Na podstawie art.18 ust .1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października I992 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 nieważność części uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna 
Nr XXXIII/250/09 z 30 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, 
które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, wobec istotnego 
naruszenia art. 191 ust. 1 i ust. 2 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 Gminy Święta Katarzyna Nr XXXIII/250/09 z 30 grudnia 2009 
roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają 
z upływem roku budżetowego wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu 7 stycznia 2010 roku. 

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy ustaliła wydatki, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2009, ustaliła ich plan finansowy oraz określiła 
termin realizacji. W wykazie wydatków niewygasających (załącznik nr 1 do uchwały) 
oraz w planie finansowym tych wydatków (załącznik nr 2) ujęto wydatki 
inwestycyjne w dziale 400 rozdziale 40002 w § 6050 w kwocie 225.728 zł związane 
z realizacją zadania pn. "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy". 

Z uchwały budżetowej na 2009 rok wynika, iż w roku 2009 na ww. zadanie 
zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł, Pismem z 11 stycznia 2010 roku 
Burmistrz Siechnic (a do 31 grudnia 2009 roku - Wójt Gminy Święta Katarzyna) 
poinformował Izbę o błędzie w przedmiotowej uchwale. Oświadczył, iż "w załączniku 
do ww. uchwały w poz. 1 wskazano zadanie "Budowa i rozbudowa sieci 
wodociągowej na terenie gminy", które de facto nie wymagało i nie było planowane 
do wykazania w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2009 roku. 
Analizując wszystkie zobowiązania finansowe z terminem realizacji w 2010 roku, 
w tym zobowiązania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przez nieuwagę nie oddzielono tych ostatnich i wykazano w ww. uchwale". 

Art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
traktujący o wydatkach niewygasających, w ust. 2 stanowi, że organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, do których nie 
stosuje się zasady, iż niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczone w budżecie 
wygasają z upływem roku budżetowego, oraz określić ostateczny termin dokonania 
każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. W myśl 
dyspozycji wynikającej z przepisów art. 191 ww., ustawy organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego wykazem wydatków niewygasających może objąć tylko 
niezrealizowane wydatki budżetowe. Zamieszczenie przez Radę w "wykazie" 
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wydatków, które nie były planowane w budżecie 2009 roku pozostaje 
w sprzeczności z wyżej wskazanymi przepisami prawa. 

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Siechnicach przysługuje skarga, którą 

wnosi się do Wojewódzkiego Sadu 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 


