
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr 5/16/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 9 lutego 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 (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577;  nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, 

poz. 984; z 2003 r. 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; z 2010 r. nr 238, poz. 1578 ) 

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

nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 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. nr 102, 

poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, 

poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz.1241;  

z 2010 r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr III/11/2010 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu 

wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2010 z powodu naruszenia art. 263 ust. 3 

ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 

ze zm.).   

 

 

 

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

 

W dniu 17 stycznia 2011 r. przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu 

uchwałę nr III/11/2010 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu 

wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2010. Niniejszą uchwałą Rada ustaliła m. in. 

wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem 2010 roku.  

Pismem Fn I 3021/2/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. Skarbnik Gminy poinformował, że 

wydatki ujęte w wykazie nie zostały przekazane na wyodrębnione subkonto rachunku 

bankowego, gdyż nie spełniają wymogów art. 263 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej 

Gminy. 

 

W ustalonym stanie faktycznym i prawnym Kolegium stwierdza co następuje.  

Zgodnie z art. 263 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają  

z upływem roku budżetowego. Jednak organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, do których nie stosuje się ww. przepisu 

oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie  



w następnym roku budżetowym. Warunkiem ujęcia w wykazie wydatków nie wygasających 

jest ich związanie z realizacją umów: 

       1) w sprawie zamówienia publicznego; 

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

           publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy. 

W odniesieniu do postanowień uchwały nr III/11/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie 

wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2010, Rada Gminy Izbicko, ustalając 

wydatki, nie spełniające wymogów określonych w art. 263 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych, naruszyła zdaniem Kolegium w sposób istotny przepis art. 263 ust. 3 ustawy  

o finansach publicznych.   
 

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 

 

 

 
 


