
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W OPOLU 

Uchwała nr 23/84/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
z dnia 7 października 2009 r. 

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 11 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 

r. o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154, poz. 1800;       

z 2002r. 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) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej             

w Opolu 

w s k a z u j e ,  Ŝ e  

 

uchwała nr XLIII/224/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie niewyra-

Ŝenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy Izbicko na  rok 2010  środków na fundusz 

sołecki została podjęta z naruszeniem art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołec-

kim (Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420). 

 

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

W dniu 11 września 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XLIII/224/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie niewyra-

Ŝenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy Izbicko na  rok 2010  środków na fundusz 

sołecki. Powołując w podstawie prawnej uchwały przepis art. 1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 

2009 r. o funduszu sołeckim, Rada Gminy Izbicko postanowiła nie wyrazić zgody na wyod-

rębnienie w budŜecie gminy Izbicko na  rok 2010  środków na fundusz sołecki. Na posiedze-

nie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej Gminy . 

 

W tym stanie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim, rada gminy rozstrzyga o wyod-

rębnieniu w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zwany dalej "fundu-

szem", do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budŜetowy, podejmując uchwałę, w której 

wyraŜa zgodę albo nie wyraŜa zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budŜetowym. Nato-

miast art. 6 ustawy stanowi, Ŝe w 2009 r. rada gminy podejmuje uchwałę, o której mowa        

w art. 1 ust. 1, do dnia 30 czerwca. 

 

Z powyŜszych przepisów bezsprzecznie wynika, iŜ Rada Gminy Izbicko podejmując w dniu 

31 sierpnia 2009 r. uchwałę nr XLIII/224/09 w sprawie niewyraŜenia zgody na wyodrębnienie 

w budŜecie gminy Izbicko na  rok 2010  środków na fundusz sołecki, naruszyła przepis art. 6 

ustawy o funduszu sołeckim, które to naruszenie Kolegium uznało za nieistotne. 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku nieistot-

nego naruszenia prawa, izba nie stwierdza niewaŜności uchwały, lecz ogranicza się do wskazania, 

Ŝe uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

 

 



Na niniejszą   uchwałę   Kolegium   Regionalnej   Izby   Obrachunkowej  w  Opolu   przysługuje - 

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

cyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni 

od daty jej doręczenia 

Przewodniczący Kolegium  


