
Uchwała Nr 1/2011 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 5 stycznia 2011 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr II/15/10 Rady 
Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia 
jednostek budżetowych gromadzących dochody na rachunku bankowym, 

źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania 
planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i 
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich 

zatwierdzania 
 
 

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.) oraz 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.),, Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
Stwierdza się nieważność ust. 5 w § 4 uchwały Nr II/15/10 Rady Miejskiej 

w Brzegu Dolnym z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek 
budżetowych gromadzących dochody na rachunku bankowym, źródeł tych 
dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego 
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi 
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, wobec 
istotnego naruszenia art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Uzasadnienie 

Uchwala Nr II/15/10 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 6 grudnia 2010 
roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na 
rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu 
i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz 
ich zatwierdzania wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 10 
grudnia 2010 r. 

Rada Miejska w Brzegu Dolnym podejmując przedmiotową uchwałę w ust. 5 
§ 4 postanowiła, że: „Plany finansowe dochodów gromadzonych przez jednostki 
budżetowe, ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, stanowią prognozę tych 
dochodów i wydatków z nich finansowanych oraz stanowią podstawę gospodarki 
finansowej, są zatwierdzane przez kierowników jednostek gromadzących te dochody 
w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o podjęciu uchwały budżetowej”. 
Przyjęcie tego rodzaju regulacji jest sprzeczne z art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który stanowi, że w załączniku do 
uchwały budżetowej zamieszcza się plan dochodów rachunku dochodów jednostek 
budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi 
finansowanych. Z wskazanego przepisu ustawy wynika zatem, że w załączniku do 
uchwały budżetowej ujmuje się kwoty dochodów jednostki budżetowej gromadzone 
na wydzielonym rachunku i wydatków finansowanych z tych dochodów, a nie plan 
finansowy tych dochodów i wydatków, w którym zestawia się prognozowane 
dochody ze źródeł wskazanych w uchwale Rady Miejskiej oraz wydatki według ich 
rodzajów, które z tych dochodów mają być pokryte. Zgodnie z ust. 2 § 4 uchwały 
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Rady Miejskiej plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 
i wydatków z nich finansowanych sporządza się w szczegółowości dział, rozdział, 
paragraf. 

Ponadto należy zauważyć, że określony w ust. 3 § 4 uchwały obowiązek 
przekazania burmistrzowi w odpowiednim terminie projektów planów finansowych 
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich 
finansowanych nie powinien być powiązany z możliwością ich ujęcia w załączniku 
do uchwały budżetowej, ale z koniecznością opracowania odpowiedniego załącznika 
zgodnie z wymogami art. 214 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu postanowiło, jak w sentencji. 
 
Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Brzegu Dolnym 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 daty doręczenia niniejszej 
uchwały. 

 
 
 
 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 


