
Uchwała Nr 20/2011 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 2 lutego 2011 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Kamienna 
Góra nr III/9/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Kamienna Góra nr III/9/10 

z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2010 w zakresie zadań „Modernizacja 
systemu dystrybucji wody w Niecce Krzeszowskiej” oraz „Budowa świetlicy wraz 
z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Przedwojowie” z powodu istotnego naruszenia 
art. 263 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy Kamienna Góra nr III/9/10 z dnia 30 grudnia 2010 
roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2010 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, 
Zespołu w Jeleniej Górze 12 stycznia 2011 roku. 

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Kamienna Góra ustaliła wykaz wydatków 
niewygasających z upływem roku budżetowego. Zgodnie z §1 pkt 1 badanej uchwały 
objął on następujące zadania: 

− „Zwodociągowanie wsi Ogorzelec” w wysokości 498.000 zł, 
− „Modernizacja systemu dystrybucji wody w Niecce Krzeszowskiej” 

w wysokości 488.000 zł, 
− „Remont budynku urzędu” w wysokości 100.000 zł, 
− „Rozbudowa pomieszczeń edukacyjnych szkoły i przedszkola w Krzeszowie” 

w wysokości 243.000 zł, 
− „Budowa świetlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Przedwojowie” 

w wysokości 90.000 zł, 
− „Południowo-Zachodni Szlak Cystersów” w wysokości 178.000 zł, 
− „Roboty budowlane w budynku Ośrodka Kultury Gminy w Pisarzowicach” 

w wysokości 46.000 zł, 
− „Wykonanie drenażu odwadniających w obrębie nieruchomości Gorzeszów 

51” w wysokości 35.000 zł. 
W § 1 pkt 2 Rada Gminy określiła ostateczny termin realizacji powyższych 

zadań na 30 czerwca 2011 r., co wypełnia wymogi art. 263 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
(dalej – ufp). 

Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego, Rada Gminy Kamienna Góra ustaliła plan finansowy tych wydatków 
w podziale działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków, co wypełnia wymogi 
określone w art. 263 ust. 5 ufp.  
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Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, badając uchwałę 
Rady Gminy Kamienna Góra nr III/9/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie 
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 
oraz dokumenty przedłożone w toku postępowania nadzorczego stwierdziło, 
iż w zakresie zadań „Modernizacja systemu dystrybucji wody w Niecce 
Krzeszowskiej” oraz „Budowa świetlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym 
w Przedwojowie” powyższa uchwała istotnie narusza art. 263 ust. 3 ufp. 

W art. 211 ust. 1-3 oraz art. 263 ust. 1 ufp wyrażona została zasada roczności 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 211 ust. 1 ufp budżet 
jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz 
przychodów i rozchodów tej jednostki. Jak stanowi art. 211 ust. 2 ufp jest on 
uchwalany na rok budżetowy, którym zgodnie z art. 211 ust. 3 ufp jest rok 
kalendarzowy. Zgodnie z zasadą roczności budżetu ustawodawca określił w art. 263 
ust. 1 ufp, iż niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Wyjątek od zasady roczności 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi instytucja wydatków 
niewygasających z upływem roku budżetowego określona w art. 263 ufp.  

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ufp organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków niewygasających 
z upływem roku budżetowego. Jak stanowi art. 263 ust. 3 ufp w wykazie wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ujmuje się wydatki związane 
z realizacją umów: 

1) w sprawie zamówienia publicznego; 
2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy. 
W przypadku zadań „Modernizacja systemu dystrybucji wody w Niecce 

Krzeszowskiej” oraz „Budowa świetlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym 
w Przedwojowie” nie zostały spełnione przesłanki ujęcia ich w wykazie wydatków, 
które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Zgodnie z informacją uzyskaną od 
Wójta Gminy (pismo FN. 3014-3-19/10/11) w przypadku wyżej wymienionych 
zadań w roku budżetowym 2010 nie tylko nie zostały zawarte umowy, ale również 
odstąpiono od przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 
Ujęcie powyższych zadań w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego narusza zatem istotnie art. 263 ust. 3 ufp. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 
 
Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Kamienna Góra 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. 

 
 
 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 


