
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

Uchwała nr   3/8/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 26 stycznia 2011 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. DzU nr 

154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, 

poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104; z 2009 r. nr 157, poz. 1241) 

oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - 

DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, 

poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. DzU nr 102, 

poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; z 2005 r. DzU nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 

1457; z 2006 r. DzU nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. DzU nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 

974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. DzU nr 52, 

poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. DzU nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146,  nr 106, poz. 675, nr 40 

poz. 230)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

 

uchwały Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia 

wydatków majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 w części dotyczącej 

zadań pn. 

- Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. 

„Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” w latach 2007-

2013”. 

- Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. 

„Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie 

zakwalifikowanych do Funduszu Spójności" – budowa systemy wodociągowo-kanalizacyjnego w 

miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las” 

z powodu naruszenia art. 263 ust. 2 w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych. 

 
 

U z a s a d n i e n i e  
 

 

Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniu   

7 stycznia 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę  

Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia 

wydatków majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego. W treści § 1 uchwały 

określono wykaz wydatków majątkowych w kwocie 8.995.800 zł, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2010. W ramach tej kwoty określono w punktach 1 i 2 wykazu zadania 
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polegające na dokapitalizowaniu Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach natomiast punktach 3 i 4 

wykazu zadania o charakterze inwestycyjnym, tj. budowę ścieżek rowerowych oraz kanalizacji 

burzowej. W przedłożonych w dniu 26 stycznia 2011 roku wyjaśnieniach zawarto, iż w związku z 

realizacją zadań o których mowa w punktach 3 i 4 gmina Głuchołazy zawarła umowy z 

wykonawcami odpowiednio w dniach 6.10.2010 r. i 1.12.2010 r. Obydwie umowy zostały zawarte 

na podstawie zapytania ofertowego według wewnętrznych procedur udzielania zamówień w 

Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, dla zamówień o wartości poniżej 14.000 EURO 

 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel prawidłowo powiadomionej Gminy nie stawił się. 

 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Stosownie do brzmienia art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem 

roku budżetowego. Organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego przysługuje jed-

nakże kompetencja do określenia w drodze uchwały wykazu wydatków niewygasających, do któ-

rych nie stosuje się  reguły o której mowa wyżej oraz określenia ostatecznego terminu dokonania 

każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Kompetencja powyższa 

nie jest jednak nieograniczona bowiem stosownie do treści art. 263 ust. 3 w ustalonym przez organ 

stanowiący wykazie mogą się znaleźć wydatki związane z realizacją umów: 

 1) w sprawie zamówienia publicznego; 

 2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicz-

nego, w którym dokonano wyboru wykonawcy. 

 

Ujęte w Uchwale Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010 r. 

wydatki polegające na dofinansowaniu spółki „Wodociągi” w Głuchołazach nie są związane z 

realizacją przez Gminę Głuchołazy umów bądź prowadzeniem postępowań w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego. Zadania ujęte zaś w punktach 3 i 4 dotyczące budowy ścieżek 

rowerowych i kanalizacji burzowej, w świetle przedłożonych wyjaśnień, Kolegium uznało za 

mieszczące się w powołanej dyspozycji art. 263. 

W świetle powyższego Kolegium uznało, iż ujęcie w ww. uchwale wydatków polegających 

na dokapitalizowaniu spółki narusza art. 263 ust. 2 w zw. z ust. 3 ustawy dnia 29 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, w związku z czym postanowiono orzec jak w sentencji.  

 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje  

- na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

         

 

Przewodniczący Kolegium 


