
Uchwała Nr 8/2011 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 19 stycznia 2011 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Cieszków 
nr III/4/2010 z 21 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego 
rachunku dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe 

prowadzące działalność oświatową 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity 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 jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Cieszków nr III/4/2010 z 21 

grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów 
gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność 
oświatową wobec istotnego naruszenia art. 223 ust. 2 pkt 4 ustawy z 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy Cieszków nr III/4/2010 z 21 grudnia 2010 roku 
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów gromadzonych przez 
samorządowej jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 7 stycznia 2011 roku. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oceniając zgodność 
z prawem postanowień przedmiotowej uchwały ustaliło, co następuje. 

W §4 ust. 3 badanej uchwały Rada Gminy Cieszków ustaliła, że "Kierownicy 
jednostek budżetowych wymienionych w §1 mogą dokonywać zmian w planach 
finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych w granicach upoważnień 
udzielonych im przez Wójta". Powołane postanowienia uchwały w sposób istotny 
naruszają treść art. 223 ust. 2 pkt 4 ufp, z którego wynika, że rada podejmując 
przedmiotową uchwałę powinna określić m.in. sposób i tryb dokonywania zmian 
w planie finansowym dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz ich 
zatwierdzania. W świetle powyższych uregulowań uznać należy, że tylko rada 
określając tryb dokonywania zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych 
na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych uprawniona jest do 
wskazania podmiotów upoważnionych do dokonywania tych zmian i ich 
zatwierdzania. Rada nie jest natomiast uprawniona do scedowania na organ 
wykonawczy tych uprawnień. 

Wobec stwierdzenia, istotnego naruszenia prawa w zakresie regulacji 
odnoszących się do trybu dokonywania zmian w planach finansowych rachunków 
dochodów wydzielonych, uznać należy, że badana uchwała nie spełnia wymagań 
określonych w art. 223 ust. 2 pkt 4 ufp.  

 
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej orzekło jak 

w sentencji. 
 
Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Cieszków przysługuje skarga, którą wnosi 

się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 
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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 


