
Uchwała Nr 76/2014
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 16 lipca 2014 roku

w sprawie stwierdzenia, że uchwała Nr XLV/335/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 czerwca 
2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na fundusz sołecki jest 
nieważna z mocy prawa

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym:

Przewodniczący: Zbigniew Rękas – Zastępca Prezesa Izby

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska–Sołtyk, Joanna Marczewska 
(sprawozdawca), Ewa Midura, Ireneusz Piasecki

na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 
21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. z 2014 r. poz. 301) stwierdza, że uchwała Nr 
XLV/335/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wyodrębnienia środków na fundusz sołecki jest nieważna z mocy prawa

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

Uchwała Nr XLV/335/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na fundusz sołecki wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach w dniu 27 czerwca 2014 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych została objęta postępowaniem 
nadzorczym, w wyniku którego stwierdzono, co następuje:

Rada Gminy Wodzisław w dniu 24 czerwca 2014r. podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wyodrębnienia środków na fundusz sołecki na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o funduszu 
sołeckim, zgodnie z którym uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego ma 
zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. Rada 
Gminy podejmując badaną uchwałę nie wzięła pod uwagę przepisu art. 2 ust. 2 ustawy o funduszu 
sołeckim, który stanowi, że uchwała podjęta po dniu 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, 
którego dotyczy, jest nieważna.

W § 1 badanej uchwały Rada Gminy postanowiła o zmianie uchwały Nr XLII/320/2014 Rady 
Gminy z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki, w ten sposób, że Rada Gminy wyraziła zgodę na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki bez określania roku, 
którego dotyczy zgoda na jego wyodrębnienie.

Jednocześnie należy wskazać, że Gmina Wodzisław posiada uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, która ma zastosowanie do 
roku 2015 i kolejnych lat budżetowych. Jest nią uchwała Nr XLII/320/2014 Rady Gminy podjęta 
w dniu 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki. Kolegium RIO stwierdziło w powyższej uchwale tylko nieważność 
słów: „na rok 2015” zatem uchwała  Nr XLII/320/2014 Rady Gminy podjęta w dniu 28marca 2014 r. 
w pozostałym zakresie nie została wyeliminowana z obrotu prawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło jak w sentencji.
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P o u c z e n i e

Od  niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje skarga 
za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

 

 Przewodniczący Kolegium
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