
UCHWAŁA NR 40/2010  

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH  

z dnia 9 czerwca 2010 r.  

 

 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie: 

 

Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby 

 

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna

Marczewska – sprawozdawca, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas. 

 

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) i art. 91 ust.1

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.

zm.) w wyniku badania uchwały Nr XV/114/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie

szczegółowości planu dochodów i wydatków budżetu MZWiK w Kielcach. 

 

postanawia 

 

stwierdzić nieważność badanej uchwały w całości z powodu naruszenia art. 235 ust. 4 oraz art. 236

ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  

 

Uzasadnienie 

 

Uchwała Nr XV/114/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowości planu dochodów

i wydatków budżetu MZWiK w Kielcach wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

w dniu 14 maja 2010 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach

obrachunkowych wymieniona uchwała została objęta postępowaniem nadzorczym. 

 

Kolegium Izby w wyniku badania przedmiotowej uchwały stwierdziło, co następuje: 

Szczegółowość dochodów i wydatków budżetowych nie może być mniejsza, niż ta która wynika

z przepisów art. 235 i 236 ustawy o finansach publicznych. Art. 234 ustawy o finansach publicznych

stanowi, że uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac

nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności wymaganą szczegółowość projektu

budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych w zakresie art. 234 -236 obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku. Projekty budżetów na

2010 rok opracowywane były w czasie obowiązywania ustawy o finansach publicznych z dnia 30

czerwca 2005 roku. Zgromadzenie Związku podjęło badaną uchwałę na podstawie art. 235 ust.

4 oraz 236 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie

z wymienionymi powyżej przepisami ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki

samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu dochodów i wydatków budżetu

niż szczegółowość określona w ustawie o finansach publicznych. Zgromadzenie Międzygminnego

Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach podjęło przedmiotową uchwałę nie zawierając w niej

jednak określenia szczegółowości planu dochodów i wydatków budżetu a zatem należy uznać , iż

szczegółowość budżetu MZWiK pozostaje określona przepisami ustawy o finansach publicznych.

Powtarzanie regulacji ustawowych jest niezgodne z zasadami techniki prawodawczej. Zgodnie z §

137 załącznika do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie

„Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) w uchwale i zarządzeniu nie powtarza się

przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło jak w sentencji. 

 

 

Pouczenie 

 

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje

w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Kielcach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.  

Przewodniczący Kolegium 
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