
Uchwała Nr 40/2011 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 22 marca 2011 roku 
 

w sprawie stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Czernica 
nr IV/19/2011 z 28 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji 
projektu pod nazwą: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 
uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Czernica" 

 
 

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 uchwały Rady Gminy Czernica nr IV/19/2011 

z 28 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pod nazwą: 
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych z terenu Gminy Czernica", z powodu podjęcia jej bez podstawy 
prawnej.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy Czernica nr IV/19/2011 z 28 lutego 2011 roku 
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pod nazwą: "Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy 
Czernica" wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 7 marca 
2011 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, zważyło co następuje. 

Jako podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały wskazano art. 18 ust. 
2 pkt 4, art. 58 i art.60 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. W § 1 uchwały 
Gmina Czernica wyraziła wolę realizacji projektu nr POKL.09.01.02-02-02-265/10 
pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych z terenu Gminy Czernica" (zwany dalej: Projekt), funkcjonującego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z okresem realizacji od 28 lutego 
2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku. Gmina przewiduje realizację Projektu w latach 
2011 - 2012 w następującej wysokości: 
a) w roku 2011 - 148.934,60 zł, 
b) w roku 2012 - 44.500 zł. 
Ponadto w przedmiotowej uchwale zawarto upoważnienie dla Wójta Gminy Czernica 
do zaciągania zobowiązań w zakresie realizacji Projektu (§ 3 ust. 3 uchwały). 

Badana uchwała podjęta została bez podstawy prawnej.  
Zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - zwanej: ufp., w załączniku do 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla 
każdego przedsięwzięcia: 
1) nazwę i cel; 
2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą 

wykonywanie przedsięwzięcia; 
3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe; 
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4) limity wydatków w poszczególnych latach; 
5) limit zobowiązań. 
Przez przedsięwzięcia należy rozumieć m.in. wieloletnie programy, projekty lub 
zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. 

Przedmiotowy Projekt, jako przedsięwzięcie, należy zatem ująć w załączniku nr 
2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały Rady Gminy Czernica 
Nr IV/16/2011 z 28 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Czernica w latach 2011 - 2016. 
 

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

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Czernica 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.  

 
 
 
 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 


