
Uchwała Nr 26/2012 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z 1 lutego 2012 roku 

 
w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały nr XXII/140/2011 

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie 

budżetu Gminy Wołów na 2011 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 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 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) oraz art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

§ 1 
Stwierdza się niezgodność z prawem uchwały Nr XXII/140/2011 Rady 

Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały  
Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie 
budżetu Gminy Wołów na 2011 rok, wobec istotnego naruszenia art. 242 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  
poz. 1240 ze zm - dalej ufp).  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr XXII/140/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia  
2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie  
z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 rok wpłynęła 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 9 stycznia 2012 roku. 

Badaną uchwałą Rada Miejska w Wołowie dokonała zmian w planie dochodów 
i wydatków, zwiększając plan dochodów o kwotę 581.548,45 zł i wydatków o kwotę 
307.317 zł. W wyniku dokonanych zmian budżetu plan wydatków bieżących 
(50.648.533,11 zł) przekroczył o 111.124,33 zł plan dochodów bieżących 
(50.122.208,90 zł) powiększony o wolne środki (415.199,88 zł).  

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są 

wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat 
ubiegłych i wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów 
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

Wobec utraty przez uchwałę budżetową mocy obowiązującej z dniem  
31 grudnia 2011 roku, w związku z zasadą roczności budżetu wynikającą z art. 211 
ust. 1 i 3 ufp, stwierdzenie nieważności badanej uchwały jest bezprzedmiotowe, 
gdyż wywołała ona już nieodwracalne skutki prawne i finansowe. W tej sytuacji, 
stosując - na podstawie odesłania zawartego w art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie 
gminnym - odpowiednio art. 158 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, 
należy stwierdzić podjęcie jej z naruszeniem prawa. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu orzekło, jak w sentencji. 
Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Wołowie przysługuje skarga, którą 

wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego 
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Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.  

 
 
 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 


