
UCHWAI,A NR KI-4I1/ 139/10

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Krakowie

z dnia 24 maja 2010 r.

znak sprar'",,: Kl43-0 I 5/1 6/1 0

Kolegium lzby dzialajqc na podstawie art. 9l ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p62n.zm)
i art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 paidziemika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. 22001 r. Nr 55, poz. 577 zp62n.zm.)

o r z e k a

o stwierdzeniu niewaZno5ci uchwaly Nr XXX[I/311/2010 Rady Miejskiej w

Czchowie z dnia 30 liwietnia 2010 r. w sprawie funduszu soleckiego na rok

budietowy 2011.

UZASADNIENIE

Uchwala Rady Miejskiej w Czchowie Nr XXXIIIl3lllZ}I} w sprawie
funduszu soleckiego na rok budzetowy 2011 zostala podjpta w dniu 30 kwietnia 2010
roku i wplynEia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespota
Zamiejscowego w Tarnowie w dniu 11 maja 2010 r.

Kolegiurn Regionalnej Izby Obrachunkowej na posiedzeniu w dniu 12 mala
2010 roku postanowilo o wszczgciu postEpowania w sprawie stwierdzenia
niewaZnoici przedmiotowej uchwaly z uwagi na stwierdzone podczas badania
uchwaly, istotne naruszenie prawa polegaj4ce na uchybieniu ustawowemu terminowi
jej +o4igcia._ R6wnoczein ie z przeslan4 lchwal4 Kolegium lJr l{L4llL-.tIQ
poinformowano organy Gminy o mo2liwoici uczestniczenia w posiedzeniu Kolegium,,
na kt6rym sprawa bEdzie ponownie rozpatrywana tj. w dniu 24 maja 2010 roku.

Podstawa prawna uchwaty wskazuje na art. I ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego
2009 r. o funduszu soleckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420;zm.Dz. IJ.z 2009 r. Nr 157,
poz.124l). Zgodnie z powolanym przepisem, rada gminy podejmuje uchwalp, w kt6rej
wyraZa zgodg albo nie wyraZa zgody na wyodrqbnienie funduszu soleckiego w roku
budZetowym do dnia 3l rnarca roku poprzedzaj4cego rok budZetowy.
Rada Miejska w Czchou'ie nie wyrazila zgody na wyodrpbnienie funduszu soleckiego
w budzecie Gminy Czch6w na rok 2001L Uchwala w tej sprau,ie, jak wspomniano
wy|ej zostala podjpta w dniu 30 kwietnia 2010 r., a wiEc po terminie okreslonym w
powolanej usta\4.ie tj. po 31 marca.

Wobec powyzszego, naruszono przepis afi. 1 ust. 1 ustawy o funduszu
soleckim. Wir6d argument6w uzasadniaj4cych wszczqcie postqpowania o
stwierdzenie nieu'aZnoici badanej uchwaty, Kolegium Izby w su'ej uchwale vn'skazalo



y4oki: wojew6dzkiego S4du Administracyjnego w Krakowie - sygn. akl: I sA/Kr
1526/09, z kt6rego wynika, iL przepis zastrzegaiqcy termin nalezy ziliczye do gnrpy
przepis6w scidle regului4cych procedurp podejmowania uchwal, a' uchvbienie
terrninowi zastrzezonemu w ustawie stanowi isrotne naruszenie prawa skuiku;4ce
niewaznosci4 podj ptego aktu, wojew6dzkiego s4du Administracyjnego w Bydgoszczy
- sygn. akt: I SA/tsd 951109, kt6ry uznal, iZ termin wyrazenii rgody t4Oinle nu
utworzenie funduszu soleckiego - 31 marca roku poprzedzai4cego rok budzetowy
nale\ uzna6 za nieprzelcaczalny.

organy gminy nie skorzystaly z moZliworici uczestnicfwa w posiedzeniu
Kolegium, nie otrzymano te2 Ladnych wyjasnieri w przedmiotowei sprawie.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowre po ponownym
zbadaniu uchwaly, postanowilo jak w sentencji.

POUCZENIE

Na uchwalp Kolegium przysluguje skarga do Wojew6dzkiego Sqdu
Administracyjnego w Krakowie. SkargE tqnale|y wnieii w terminie:o aii oa aaty
otrzymania niniejszej uchwaty, przy czym na\e|y to uczyni(, za po$rednictwem
Kolegium Regionalnej izby Obrachunkowei w Krakowie.
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