
RiGJoSALNMZBA OBRACHUNKOWA
w BtAt-VMSTOKU

2011 -03- 2 8
\ Y S L A N O

Bialystok, dnia 28.03.2011 r

Pan
Zbigniew Buksiriski
Wojt
Urz^du Gminy
w Augustowie

RIO.II-025-9/11

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.02.2011 roku, otrzymane w dniu 28.02.b.r i zawarte

w nim pytanie: ,,Czy Rada gminy wyrazaj^c zgode; na wyodr^bnienie funduszu soleckiego na

rok 2012 w ustawowym terminie - do 31 marca, moze podj^c drugq. uchwaly w koncu roku

2012, w ktorej nie wyrazi zgody na wyodrebnienie funduszu soieckiego na rok 2011",

Regionalna Izb Obrachunkowa w Bialymstoku wskazuje, iz ustawodawca powierzyl

wyla^czn^ kompetencj? decydowania o utworzeniu fimduszu soleckiego radzie gminy. Jest to

kompetencja, ktora^nalezy uznac za obowia^zek organu stanowiacego. Rada gminy corocznie,

w terminie do 31 marca roku poprzedzaj^cego rok budzetowy, musi podejmowac uchwal? o

utworzeniu bajiz odmowie utworzenia funduszu soleckiego, co wynika z wykladni

gramatycznej przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu soleckim (Dz. U.

Nr 52, poz. 420 ze zm.). Termin jaki wskazal ustawodawca do podj^cia uchwaly w sprawie

funduszu soleckiego nalezy traktowac jako termin zawity, po uplywie ktorego rada gminy nie

moze podja^c przedmiotowej uchwaly bez naruszenia prawa - na co wskazuje Wojewodzki

Sajd Administracyjny w Kiakowie w wyroku z dnia 13 stycznia 2010 roku, sygn. akt: iSA/Kr

1526/09. Z kolei Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w uchwale z dnia

27 lipca 2010 r., Nr XVIII/3348/2010 stwierdzilo, ze podj^cie uchwaly o utworzeniu

funduszu soleckiego, pomimo uplywu ustawowego terminu, traktowane bye musi jako raza^ce

naruszenie prawa i skutkowac uchyleniem przedmiotowej uchwaly. Analogicznie, w

kontekscie terminu do jej podj^cia, nalezy rowniez traktowac uchwal?, w ktorej rada gminy

nie wyraza zgody na wyodrebnienie funduszu w roku budzetowym.

wPonadto prosz? zapoznac si? z trescia^ komunikatu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bialymstoku zamieszczonym na stronie internetowej RIO w Bialymstoku, adres:



www.bialystok.rio.gov.pl w sprawie udzielenia przez RIO w Bialymstoku wyjasnien w

sprawie dotycz^cych stosowania przepisow o fmansach publicznych.
=

Wobec tego, iz w obecnym porzadku prawnym brak jest podmiotu upowaznionego do

wydawania wiazqcej wykladni przepisow prawa, wyrazone przez Regionalnq. Izb?

Obrachunkowq, stanowisko w niniejszej sprawie prosze^ potraktowac jako nie wiajza^cq, opini^

prawna^


