
UCHWALA NR KI - 4ILII44/IO

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Krakowie

z dnia 9 czerwca 2010 r,

znak spr awy : KI- 43 -0 57 I 24 I 70

Kolegium lzby dzialajqc na podstawie art. 91 ust. I ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2001,r. Nr 142 poz. 1591 z p62n. zm.)
i art. 1l ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 paldziemika 1992r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. 2200h. Nr 55, poz. 577 zp6in. zm.)

o r z e k a

o stwierdzeniu niewa2noSci Uchwaly Rady Gminy Liszki Nr XLIX(475)10 z dnia

29 kwietnia 2010 r. w sprawie: wyodrgbnienia w budZecie gminy Liszki na rok

2011 Srodk6w stanowi4cych fundusz solecki.

UZASADNIENIE

Uchwala Rady Gminy Liszki Nr XLIX(475)10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie: wyodrQbnienia w budZecie gminy Liszki na rok 2011 Srodk6w
stanowiqcych fundusz solecki, wptyngla do Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Krakowie w dniu 20 maja 2010 r.

Podejmuj qc przedmiotow4 uchwalg Rada Gminy Liszki powolala
sig na przepisy: art. 18 ust. 2 pkt i5 ustawy o samorzqdzie gminnym oraz art. I ust. I
ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu soleckim (Dz. U. z 2009 Nr 52,
poz. 420 z p6in. zmian.).

W toku czynnoSci nadzotczych Kolegium Izby stwierdzilo, iz Rada Gminy
Liszki podejmujqc przedmiotow4 uchwalg w dniu 29 kwietnia 2010 roku w spos6b
istotny naruszyla dyspozycjp przepisu art. I ust. 1 .lqyzej wymienionej ustarvy
o funduszu soleckim, kt6ry stanorvi, i2 rada gminy rozstrzyga o wyodrgbnieniu
w budzecie gminy Srodk6w stanowiqcych fundusz solecki, zwany dalej ,,funduszem",
do dnia 31 marca roku poplzedz4i4qege rqk budZetowlu, podejmuj qc uchwalg, w kt6rej
Wruz,a zgodg albo nie WraLa zgody na wyodrgbnienie funduszu w roku budzetowym.
NieprzekraczalnoSi terminu z art. I ust. 1 ustawy o funduszu soleckim na wyraZenie
woli przez organ stanowi4cy gminy, znalazla potwierdzenie w w1'rokach:
Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 stycznia 2010 roku
(sygn. Akt: I SA,!(R 1526109) i Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego
w Bydgoszczy z dnia2} stycznia 2010 r. (sygn. Akt: I SA/Bd 951/09).



Z tej przyczyny, po uprzednim wszczgciu postgpowania o stwierdzenie
niewaZnosci i powiadomieniu Gminy o kolejnym posiedzeniu Kolegium w sprawie
przedmiotowej uchwaly - postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsz4 uchwalE przysluguj e skarga do wojew6dzkiego S4du Administracyjnego
w Krakowie. skargp tq nalezy wnie66 w terminie 30 dni od daty otrzymania niniej szej
uchwaty, przy arym nale2y to ttczyni| za posrednictwem Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowei w Krakowie.

a4cY
ng*Y


