
UCHWAI-A NR KI-411/199/10

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Krakowie

z dnia 4 sierpnia 201 0 r.

znak sp!awyiKl43:Q54113110

Kolegium lzby dzialajqc na podstawie art. 91 ust. I i 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zp62n. zm.) oraz
art. 11 ust. I pk| 2 ustawy z dnia 7 paldzternika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (tj. Dz. U.22001r. Nr 55, poz.577 zpoZn. zm.)

orzeka

o stwierdzeniu niewa2no3ci uchwaly Nr XLIV/343/2010 Rady Gminy Iwanowice

z dnia 30 czerw c 2010 r. w sprawie rozstrzygniQcia o wyodrqbnieniu w bud2ecie

Gminy Iwanowice na rok 2011 Srodk6w stanowi4cych fundusz solecki.

UZASADNIENIE

Uchwala Nr XLIV/343/10 Rady Gminy Ivranowice z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie rozstrzygnigcia o wyodrqbnieniu w budZecie Gminy Iwanowice na rok
201i Srodk6w stanowi4cych fundusz solecki wplynQla do Regionalnej Obrachunkowej
w Krakowie w dniu 7 lipca 2010 r.
Badaj4c przedmiotow4 uchwalg Kolegium Izby stwierdzilo, co nastgpuje:
W podstawie prawnej uchwaty Rada Gminy prz:yvvolala przepisy niZej wymienionych
ustaw:
1) art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tj. Dz.

tJ .z200l  r .  Nr  142.  poz.  l59 l  ze zm.)
2) art. l ust. I ustawy z dnta 20 lutego 2009 r. o funduszu soleckim (Dz. U. Nr 52, poz.

420 zp62n. zm.)
Moc4 przepisu $ 1 tej uchwaty Rada Gminy rozstrzygnEla o nie wyodrgbnieniu,
w bud2ecie Gminy na rok 2011, Srodk6w stanowi4cych fundusz solecki.
Uchwala ta zostala podjEta w dniu 30 czerwca 2010 r. podczas gdy okre3lony ustaw4
termin do podjEcia rczstrzygniqcia w tej sprawie uptynql w dniu 3 I marca 2010 r.
W my6l przywolanego w podstawie prawnej uchwaty przepisu art. I ust.l usta*y
o funduszu soleckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrpbnieniu
w budzecie gminy Srodk6w stanowi4cych fundusz solecki do dnia 3 I marca roku
poprzedzajqcego rok budZetowy, podejmujqc uchwalg, w kt6rej Wra\a zgode albo teL
nie WraLa zgody na wyodrpbnienie funduszu w danym roku budzetowym.
Cltowany przepis okreSla zar6wno kompetencjg organu stanowi4cego gminy do
podjgcia tego rodzaju rozstrzygtipcta jak i zakreSla maksymalny termin w kt6rym



rozstrzygnigcie to powinno zapaSi. Ustawodawca, od zasady wyrahonej w przepisie
art. I ust.l przl'r,volanej ustawy, wprowadzil jednorazowo, wyi atek okreslony
w przepisie art. 6 ustawy o funduszu soleckim, dopttszczaj4cy w roku 2009 dtuZszy
termin do podjgcia tego typu rozstrzygniEcia (30 czerwca).
zgodnie z art. 7 Konstl'tucji Rzeczypospolitej polskiej organy wladzy publicmej, a do
takich niewQtpliwie zaliczyi naleZy organ stanowiqcy gminy dzialajq na podstawie
prawa i w jego granicach. ustawodawca przyznaiqc radzie gminy kompetencje
rozumiane nie tylko jako uprawnienie do podjEcia rozstrzygnipcia w kwestii
wyodrEbnienia w budZecie na dany rok budZetowy Srodk6w funduszu soleckiego, aie i
obowiqzek podjqcia tego rozstrzygnipcia, zakedlil r6wnoczeSnie termin wykonania
tego obowi4zku.
Uchybienie terminowi wykonania ustawowego obowi4zku przez organ wladzy
publicznej stanowi w ocenie Kolegium Izby istotne naruszenie obowi4zuj4cego
porz4dku prawnego.

Dokonanej przez Kolegium Izby oceny stwierdzonego naruszenia jako
-stotnego-nie Zmlatia.f4 wyj aSnienla zlozone pri.ez Pnew-offiicracegoRad-y fmrny -
Iwanowice w pismie z dnia 30 lipca 2010 r. (data wptywu 2 sierpnia 2010)
przeslanego w zwi4zku z uchwalE Kolegium rzby z dnia 2l lipca 2010 r.
wszczynaiqcej postgpowanie nadzorcze. w pismie tym przyznano fakt podigcia
uchwaty po terminie wyznaczonym przepisem art. i ust.l ustawy o funduszu
soleckim, jednakze - zdaniem przedstawiciela Rady Gminy Iwanowice - nie
wyodrpbniono w budZecie 6rodk6w stanowiqcych fundusz solecki, a zatemnie ulegnie
zmtante uklad finansowy w tym wzglqdzie. w takiej sytuacji podipcie uchwaly po
terminie nie stanowi istotnego naruszenia prawa, k16re by uzasadnialo stwierdzenie
niewainoSci uchwaly.
Kolegium rzby nie podzielilo argumentacji zawartej we wzmiankowanych
wyjadnieniach. Kolegiurn zanwaza, i2 adresatem norm prawnych zawafiychw ustawie
o funduszu soleckim s4 nie tylko organy gminy ale takZe organy jednostek
pomocniczych gminy (soloctw), kt6re maiq prawo oczekiwai, aby organ stanowiQcy
gminy, w zakreSlonym przez ustawodawcq terminie, rozstrzygn$ co do los6w
fi.mduszu soleckiego na dany rok budZetowy.
Maj 4c na uwadze, i2 termin w kt6rym zostala podjqta kwestionowana uchwala
pozostaje w wyralnej sprzecznoSci z trescie art. 1 ust.1 ustawy o funduszu soleckim
Kolegium Izby postanowilo uznad natuszenie polegaj4ce na uchybieruu ustawowemu
terminowi do podjgcia uchwaly za istotne i stwierdzii niewaznoS6 wvmienionei w
sentenciiuchwalv.

POUCZENIE

Rozstrzygnigcie organu nadzorczego d,otyczqce Gminy Iwanowice podlega
zaskarZeniu do wojew6dzkiego S4du Administracyjnego w Krakowie z powodu jej
niezgodno3ci z prawem w terminie 30 dni od daty jego dorgczenia.
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