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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr 10/35/2013 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 24 kwietnia 2013 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), Kolegium  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

wskazuje, że 

 

uchwała nr XXVIII/269/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2013 r. w spra-

wie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2014 r. 

została podjęta z naruszeniem terminu określonego w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 

2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. nr 52, poz. 420 z późn. zm.). 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

 

W dniu 11 kwietnia 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XXVIII/269/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2013 r. w spra-

wie nie wyrażenia  zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego 

w 2014 r. Powołując w podstawie prawnej uchwały przepis art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. 

o funduszu sołeckim, Rada Gminy Dobrzeń Wielki postanowiła nie wyrazić zgody na wyod-

rębnienie w budżecie gminy na 2014 r. funduszu sołeckiego.  

Na posiedzenie 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 wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki do dnia 31 marca 

roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę  

albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Przepis art. 1 ust. 1 

ustawy zobowiązuje zatem organ stanowiący gminy, w której są utworzone sołectwa, do co-

rocznego rozstrzygania w drodze uchwały, w określonym przepisami prawa terminie, tego, 

czy w roku następnym będzie w gminie funkcjonował, czy też nie, fundusz sołecki o którym 

mowa w ustawie o funduszu sołeckim.  

Z powyższego wynika, iż Rada Gminy Dobrzeń Wielki podejmując w dniu 4 kwietnia 

2013 r. uchwałę nr XXVIII/269/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie nie wyrażenia  

zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2014 r,. naruszyła przepis 

art. 1 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim,  które to naruszenie Kolegium uznało za nieistotne. 
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Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się 

do wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

 

 

 

 Przewodniczący Kolegium 

 

 

 
 


