
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 

U c h w a ł a   Nr  4/22/2007 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 16 lutego 2007 r. 

 
Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. DzU 

nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU 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; z 

2006 r. nr 249, poz. 1832) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

w uchwale nr VI/45/07 Rady Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie procedury 

uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu Miasta Opola w części dotyczącej: 

− § 6 ust. 1 lit. „a” i „g” naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (DzU z 

2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 1 pkt 51 i pkt 57 oraz art. 25 ust. 3 

ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 

innych  ustaw (DzU z 2006 r. nr  249, poz. 1832),  

− § 6 ust. 4 naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

oraz art. 181 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, 

poz. 2104 z późn. zm.)   

 

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

 

 W dniu 25 stycznia 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr VI/45/07 Rady Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie procedury 

uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu Miasta Opola, w której treści (§ 6) określono strukturę 

projektu uchwały budżetowej m.in. zgodnie z poniższym zakresem: 

−  (ust. 1 lit. „a”) prognozowane dochody budżetowe wg źródeł i działów klasyfikacji 

budżetowej, 

− (ust. 1 lit. „g”) wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Unii 

Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi. 

Ponadto w § 6 ust. 4 zawarto zapis zgodnie z którym „opracowany projekt uchwały 

budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego Prezydent 

Miasta przedstawia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej najpóźniej do dnia 15 

listopada roku poprzedzającego rok budżetowy”.  

Jak wynika z daty podjęcia  uchwały postanowienia zawarte w jej treści znajdą zastosowanie 

do opracowania uchwały budżetowej na rok 2008. 

Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 16 lutego 2007 roku przedstawiciel Miasta 

Opola, zawiadomionego prawidłowo stawił się podnosząc m.in., iż zmiany miały na celu 

dostosowanie przedmiotowych regulacji do zmiany ustawy o finansach publicznych. 

Przygotowując ten projekt uchwały, mieliśmy na celu aby budżet na 2008 r. został uchwalony 

na podstawie nowych przepisów; nowi radni chcieli opracować nowa procedurę, która będzie 
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miała zastosowanie na 2008 r. Projekt uchwały został skierowany do Rady Miasta Opola 8 

stycznia 2007 r. natomiast Dziennik Ustaw, w którym zostały opublikowane zmiany do ustawy 

o finansach publicznych jest datowany 29 grudnia 2006 r. - opracowując projekt uchwały na 

przełomie roku nie dysponowano wtedy źródłem prawa. Zobowiązujemy się zmienić ten 

przepis przed  opracowaniem projektu budżetu na 2008 r. bo tego on dotyczy.  

Ponadto przedstawiciel miasta Opola dodał, iż zapisy przyjęte w § 6 ust. 1 nie odbiegają 

zasadniczo od zapisów uchwał podjętych w innych miastach. Na zadane pytania:  

− czy uchwały, na których wzorowano się opracowując przedmiotową uchwałę, były 

podejmowane w nowym roku (2007), 

− czy struktura projektu budżetu określona przez radę może być w mniejszej 

szczegółowości niż szczegółowość określona ustawą 

przedstawiciel miasta Opola odpowiedział przecząco. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdziło, co następuje: 

Stosownie do brzmienia art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym procedurę uchwalania 

budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

określa rada gminy. W kontekście powołanej dyspozycji nie znajduje normatywnego 

uzasadnienia określenie struktury projektu uchwały budżetowej (§ 6 ust. 1 lit. „a” i „g”)  

odmiennie od wymogów określonych w treści Działu IV Budżet jednostki samorządu 

terytorialnego Rozdziału 2 Opracowanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego ustawy o finansach publicznych, w tym dyspozycji art. 184 ust. 1 pkt 1 i 6 w 

brzmieniu określonym ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach 

publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z przywołaną nowelizacją ustawy o 

finansach publicznych wprowadzony podział dochodów jednostki samorządu terytorialnego 

związany z brzmieniem nowego przepisu art. 165a ust. 1 ustawy o finansach publicznych 

(dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody 

bieżące i dochody majątkowe) oraz określenie na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy 

nowego zakresu przedmiotowego środków publicznych (środkami publicznymi są środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - 

EFTA) implikowało zmianą dyspozycji art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 

części dotyczącej:  

− pkt 1, który otrzymał brzmienie: 

"1) prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i 

działów klasyfikacji w podziale na dochody: bieżące i majątkowe;", 

− pkt 6, który otrzymał brzmienie: 

"6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego;". 

Jak jednoznacznie wynika z art. 25 ust. 1 powoływanej ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o 

zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw ustawa ma 

zastosowanie do wykonywania ustawy budżetowej i uchwał budżetowych jednostek 

samorządu terytorialnego na rok 2007, z zastrzeżeniem ust. 2-4. Przywołane jednostki 

redakcyjne odpowiednio stanowią, iż: 

− (ust. 2) do uchwał budżetowych na rok 2007 stosuje się art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, 

− (ust. 3) przepisy art. 165a i 184 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do opracowania uchwały 

budżetowej na rok 2008. 
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Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych 

oraz niektórych innych ustaw przedmiotowa ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia, tj. 29 

grudnia 2006 r. (DzU nr 249, poz. 1832), stąd też Rada Miasta Opola określając uchwałą nr 

VI/45/07 z dnia 18 stycznia 2007 r. procedurę uchwalania budżetu, która znajdzie 

zastosowanie do opracowania uchwały budżetowej na rok 2008, winna określić 

szczegółowość projektu uchwały budżetowej zgodnie z wymogami powołanego źródła prawa. 

W odniesieniu do sfery decyzyjnej organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego związanej z brzmieniem § 6 ust. 4 uchwały Rady Miasta Opola (opracowany 

projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia 

komunalnego Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy) 

Kolegium wskazuje, iż zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych projekt 

uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę i informację, o których mowa w art. 

180, wójt (prezydent) przedstawia: 

1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, 

2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

− do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 

Zgodnie z przywołanym art. 180 cyt. ustawy wójt gminy (prezydent) obligatoryjnie 

opracowuje prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, 

wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informację o stanie mienia 

komunalnego.  

W powołanej płaszczyźnie przywołanych przepisów nie można zatem sytuować zapisu § 6 

ust. 4 uchwały Rady Miasta, w którego treści stanowiąc o przedłożeniu opracowanego 

projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia 

komunalnego nie wyszczególnia się obligatoryjnego elementu - prognozy łącznej kwoty 

długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych 

zobowiązań. 

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. 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

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

Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 


