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UCHWAŁA NR 66/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLVIII/67/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach 

z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy 

Daleszyce 

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. 11 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 18 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.) Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Kielcach 

postanawia 

stwierdzić nieważność w części uchwały Nr XLVIII/67/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 
października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Daleszyce tj. 
pkt 19 w załączniku Nr 1 do uchwały „Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Daleszyce” z powodu naruszenia art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz z powodu naruszenia § 137 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U.02.100.908) 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr XLVIII/67/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Daleszyce wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach w dniu 4 listopada 2010 roku i na podstawie 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.) 
została objęta postępowaniem nadzorczym. 

W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, co następuje : 
Rada Miejska w załączniku Nr 1 do badanej uchwały pn. „Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem 
uchwały budżetowej Miasta i Gminy Daleszyce” określiła w pkt 19, że Rada Miejska w terminie do 31 
grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy podejmuje uchwałę budżetową na przyszły rok. 
Termin określony do podjęcia uchwały budżetowej przez organ stanowiący w uchwale jest powtórzeniem 
terminu określonego w art. 239 ustawy o finansach publicznych, co więcej jest to skrócenie terminu 
określonego przez ustawodawcę we wskazanym przepisie, do czego organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego nie posiada kompetencji. Ponadto zgodnie z § 137 zawartym w Dziale VI „Projekty aktów 
normatywnych o charakterze wewnętrznym (uchwał i zarządzeń)” Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U.02.100.908) w uchwale 
i zarządzeniu nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń, co 
ma odniesienie do pkt 19 Załącznika Nr 1 do badanej uchwały. 
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Ponadto Kolegium Izby wskazuje, że wymieniony w podstawie prawnej art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym nie ma zastosowania do uchwały podejmowanej przez gminę. Natomiast art. 53 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) został 
uchylony z dniem 1.01.2010r. 

Biorąc  pod uwagę  powyższe 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 


