
Uchwała	nr	35/2020
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	19	lutego	2020	r.

w	sprawie	wskazania	nieprawidłowości	w	uchwale	Rady	Miejskiej	w	Prusicach	nr	XIX/119/20
z	dnia	22	stycznia	2020	r.	w	sprawie	budżetu	Gminy	Prusice	na	2020	rok

Na	podstawie	art.	12	ust.	1	 i	4	w	związku	z	art.	11	ust.	1	pkt	2	ustawy	z	dnia	7	października
1992	r.	o	regionalnych	izbach	obrachunkowych	(Dz.U.	z	2019	r.	poz.	2137)	oraz	art.	86	ustawy	z	dnia
8	 marca	 1990	 r.	 o	 samorządzie	 gminnym	 (Dz.U.	 z	 2019	 r.	 poz.	 506,	 z	 późn.	 zm.),	 Kolegium
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	uchwala,	co	następuje:

§	1

W	 uchwale	Rady	Miejskiej	w	 Prusicach	 nr	XIX/119/20	 z	 dnia	 22	 stycznia	 2020	 r.	w	 sprawie
budżetu	 Gminy	 Prusice	 na	 2020	 rok	 wskazuje	 się	 istotne	 naruszenie	 art.	 212	 ust.	 1	 pkt	 9	 ustawy
z	 dnia	 27	 sierpnia	 2009	 r.	 o	 finansach	 publicznych	 (Dz.U.	 z	 2019	 r.	 poz.	 869	 i	 1649)	 w	 związku
z	 art.	 2	 ust.	 3	 ustawy	 z	 dnia	 21	 lutego	 2014	 r.	 o	 funduszu	 sołeckim	 (Dz.U.	 poz.	 301)	—	 wobec
niezaplanowania	w	budżecie	gminy	na	2020	rok	wydatków	na	przedsięwzięcia	realizowane	w	ramach
funduszu	sołeckiego.

§	2

Nakazuje	 się	 usunięcie	 nieprawidłowości	 wskazanej	 w	 §	 1	 w	 nieprzekraczalnym	 terminie	 do
dnia	 25	 marca	 2020	 r.	 poprzez	 ustalenie	 planowanych	 wydatków	 na	 przedsięwzięcia	 realizowane
w	 ramach	 funduszu	 sołeckiego	 z	 zachowaniem	 zasad	 określonych	 przepisami	 ustawy	 o	 finansach
publicznych	i	ustawy	o	funduszu	sołeckim.

§	3

Niniejsza	 uchwała	 powoduje	 zawieszenie	 biegu	 30-dniowego	 terminu	 określonego	 w	 art.	 91
ust.	1	ustawy	o	samorządzie	gminnym	na	okres	30	dni.	W	przypadku	nieusunięcia	nieprawidłowości,
o	 której	 mowa	 w	 §	 1,	 w	 terminie	 określonym	 w	 §	 2,	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej
we	Wrocławiu	 podejmie	 rozstrzygnięcie	 nadzorcze	 w	 trybie	 art.	 12	 ustawy	 o	 regionalnych	 izbach
obrachunkowych.

Uzasadnienie

Uchwała	 Rady	 Miejskiej	 w	 Prusicach	 nr	 XIX/119/20	 z	 dnia	 22	 stycznia	 2020	 r.	 w	 sprawie
budżetu	 Gminy	 Prusice	 na	 2020	 rok	 wpłynęła	 do	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	Wrocławiu
w	dniu	3	lutego	2020	roku.

Rada	 Miejska	 w	 Prusicach	 uchwalając	 budżet	 na	 2020	 rok	 nie	 zaplanowała	 wydatków	 na
przedsięwzięcia	 realizowane	 w	 ramach	 tego	 funduszu.	 Wymienione	 środki	 nie	 były	 również	 prze-
widziane	 w	 przedstawionym	 do	 zaopiniowania	 Regionalnej	 Izbie	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu
projekcie	uchwały	budżetowej	Gminy	Prusice	na	2020	rok	(na	co	Skład	Orzekający	Regionalnej	Izby
Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu	 zwrócił	 uwagę	 w	 wydanej	 opinii	 o	 ww.	 projekcie	 —	 uchwała	 nr
XV/156/2019	 z	 dnia	 16	 grudnia	 2019	 r.).	 W	 przedłożonym	 piśmie	 z	 dnia	 13	 lutego	 2020	 r.
(znak	RBP.2.01.2020)	Gmina	poinformowała	 Izbę,	 że	 zostały	 spełnione	wszelkie	warunki	określone
w	 art.	 3–5	 ustawy	 z	 dnia	 21	 lutego	 2014	 r.	 o	 funduszu	 sołeckim	 (Dz.U.	 poz.	 301),	 zwanej	 dalej
„u.f.s.”.	Odniesiono	się	również	również	do	przyczyn	niewyodrębnienia	w	budżecie	gminy	przedsię-
wzięć	w	ramach	funduszu	sołeckiego.

Badając	 przedmiotową	 uchwałę,	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu
stwierdziło,	co	następuje:



2

Zgodnie	z	art.	2	u.f.s.	rada	gminy	rozstrzyga	o	wyodrębnieniu	w	budżecie	gminy	środków	stano-
wiących	fundusz,	podejmując	uchwałę,	w	której	wyraża	zgodę	albo	nie	wyraża	zgody	na	wyodrębnie-
nie	funduszu.	Uchwała	o	wyrażeniu	zgody	na	wyodrębnienie	funduszu	ma	zastosowanie	do	kolejnych
lat	 budżetowych	 następujących	 po	 roku,	 w	 którym	 została	 podjęta.	 Wobec	 podjęcia	 przez	 Radę
Gminy	 uchwały,	 w	 której	 wyrażono	 zgodę	 na	 wyodrębnienie	 w	 budżecie	 Gminy	 Prusice	 środków
stanowiących	fundusz	sołecki	(uchwała	nr	VII/39/15	z	dnia	20	marca	2015	r.)	i	spełnienia	warunków
dotyczących	złożenia	 i	procedowania	wniosków	sołectw,	Rada	Gminy	jest	zobowiązana	do	zaplano-
wania	w	budżecie	wydatków	na	przedsięwzięcia,	które	zostały	zgłoszone	we	wnioskach.

Stosownie	 do	 art.	 212	ust.	 1	 pkt	 9	 ustawy	 z	 dnia	 27	 sierpnia	 2009	 r.	 o	 finansach	publicznych
(Dz.U.	z	2019	r.	poz.	869	i	1649)	uchwała	budżetowa	określa	uprawnienia	jednostki	pomocniczej	do
prowadzenia	gospodarki	finansowej	w	ramach	budżetu	gminy.	Jeśli	zatem	Rada	Gminy	zadecydowała
o	 utworzeniu	 funduszu	 sołeckiego	w	 budżecie,	 to	 zgodnie	 z	ww.	 przepisem	w	 uchwale	 budżetowej
należy	określić	wysokość	środków	przewidzianych	w	ramach	tego	funduszu.

Niezaplanowanie	w	budżecie	Gminy	Prusice	na	2020	rok	wydatków	na	przedsięwzięcia	realizo-
wane	w	ramach	funduszu	sołeckiego	w	sposób	 istotny	narusza	art.	212	ust.	1	pkt	9	ustawy	o	finan-
sach	publicznych	w	związku	z	art.	2	ust.	3	u.f.s.

	

Zastępca	Przewodniczącego	Kolegium	
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	

we	Wrocławiu	

Marek	Głód


