
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 

U c h w a ł a    Nr   5/24/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 21 lutego 2007 r. 
 

Na  podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 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  

s t w i e r d z a  

podjęcie uchwały nr VI/47/07 Rady Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie  

uchwalenia budżetu miasta Opola na 2007 rok z naruszeniem art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o 

samorządzie gminnym polegającym na ograniczeniu prawa Rady Miasta Opola do 

kształtowania - w ramach prawnie dozwolonych – treści uchwały budżetowej. 

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do 16 marca 2007 r. w sposób 

wskazany w uzasadnieniu. 

 

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/47/07 Rady Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta Opola na 2007 rok.  

Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego (wyjaśnienia Prezydenta Miasta Opola sygn. 

B.PB-0114/16/07 z 6.02.2007 r. oraz BRM.0052-1-19/07 z 15.02.2007 r.) w trakcie sesji 

budżetowej zostały zgłoszone przez radnych Rady Miasta Opola wnioski dotyczące zmiany 

planu wydatków, których Przewodniczący Rady Miasta Opola nie poddał pod głosowanie.  

Z treści powołanych pism wynika, iż w ocenie Prezydenta uchwała w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Opola na 2007 rok podjęta została zgodnie ze Statutem Miasta Opola oraz 

obowiązującymi przepisami z zakresu ustawy o finansach publicznych. 

W kontekście powyższego niepoddanie przez Przewodniczącego Rady Miasta Opola pod 

głosowanie przedmiotowych wniosków jak wynika z wyjaśnień Prezydenta Miasta sygn. 

B.PB-0114/16/07 z 6.02.2007 r. wiązać należy z brzmieniem: 

− § 36 Statutu Miasta Opola, którego treść oznacza, iż Statut Miasta Opola nie uwzględnia 

możliwości wnoszenia przez radnych wniosków i poprawek do projektu uchwały 

budżetowej podczas posiedzenia Rady Miasta,  

− art. 52 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym rozstrzygającym, iż bez zgody wójta gminy 

rada gminy nie może wprowadzić w projekcie  budżetu gminy zmian powodujących 

zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach bez 

jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów. 

Ponadto zdaniem Prezydenta Miasta zmiany planu wydatków uniemożliwiały prawidłową 

realizację zadań i w konsekwencji spowodowałyby zwiększenie deficytu, tak by można było 

zrealizować zadania (ujęte w projekcie budżetu na 2007 rok).  



2 

Jednocześnie zebrana dokumentacja źródłowa, w tym wyjaśnienia Prezydenta Miasta Opola 

sygn. BRM.0052-1-19/07 z 15.02.2007 r. wskazują, iż zarówno w trakcie sesji budżetowej z 

dnia 18 stycznia 2007 r. w części dotyczącej  uchwalania budżetu Miasta Opola na 2007 rok 

jak i odbytych sesjach budżetowych w latach 2004-2006 głosowano zgłaszane w ich trakcie 

wnioski radnych, co wiązać należy zapewne ze stanowiskiem dopuszczającym głosowanie 

jedynie wniosków radnych zaakceptowanych przez Prezydenta. Powyższe stwierdzenie w 

odniesieniu do materii uchwalania budżetu na 2007 rok odzwierciedla stanowisko Radcy 

Prawnego Urzędu Miasta Opola, w którego opinii brak jest możliwości głosowania wniosków, 

które nie posiadają akceptacji Prezydenta Miasta, będącego organem wykonawczym gminy i 

któremu to powierza się wykonanie uchwały budżetowej. 

Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 21 lutego 2007 roku przedstawiciele Miasta 

Opola, zawiadomionego prawidłowo, stawili się podnosząc m.in., iż:  

− zgodnie z procedurą, prawo składania wniosków kończy się na etapie komisji, gdzie nie 

padł żaden wniosek do budżetu, natomiast na sesji budżetowej nagle zostały zgłoszone 52 

wnioski; Uważaliśmy, że należy wnioski te przedstawić Prezydentowi do rozpatrzenia i 

akceptacji;  

− zapisy §§ 36 i 37 Statutu dotyczącą warunków jakie musi spełniać wniosek. Zgłaszając 

wnioski na sesji nie zachowano terminu o którym mowa w § 36, nie były one pisemne, ani 

nie zawierały uzasadnienia, tak więc można uznać, iż nie spełniały one wymogów 

formalnych. Jednak nikt nie zabraniał Przewodniczącemu Rady poddania tych wniosków 

pod głosowanie; skoro wniosek, który uzyskał akceptację Prezydenta, nie został 

przegłosowany przez Radę to uznano, iż dalsze głosowanie jest nieuzasadnione. 

Przewodniczący Rady postąpił racjonalnie poddając pod głosowanie całą uchwałę; skoro 

uchwała została podjęta, to należy uznać, iż wnioski zostały ocenione przez Radę jako 

nieracjonalne; 

− Przewodniczący Rady może w dowolnym momencie przerwać głosowanie wniosków i 

poddać pod głosowanie całą uchwałę (…) Został poddany pod głosowanie wniosek 

najdalej idący czyli budżet.  

Radca Prawny Urzędu Miasta Opola na pytania członków Kolegium: 

− czy podtrzymuje pani swoje stanowisko, że można głosować tylko te wnioski które 

uzyskały akceptację prezydenta, 

− czy wprowadzenie zmiany do projektu uchwały budżetowej wymaga zgody prezydenta  

odpowiedziała twierdząco. W związku z powyższym na pytanie członka Kolegium „czy 

wydana w trakcie sesji opinia mogła mieć wpływ na wynik głosowania?” wymieniona 

stwierdziła, że radni powinni brać pod uwagę wszystkie opinie, również moje i prezydenta ale 

także odmienne.  

Ponadto w aspekcie rzeczowym związanym z zgłoszonymi w trakcie sesji wnioskami 

Przedstawiciele Miasta Opola stwierdzili, że: 

− część z tych wniosków wymagała przygotowania dokumentacji aby prawidłowo je 

rozpatrzyć i ocenić koszty realizacji zadania (nie jesteśmy w stanie zrealizować zadań za 

kwotę mniejszą o 4 mln jeżeli wniosek padłby wcześniej mieliśmy czas aby to przeliczyć),  

− Prezydent mówiąc o deficycie miał na myśli sytuację w której, środki na realizację 

zadania zostały ograniczone lub całkowicie zabrane, natomiast zadanie nie zostało 

wykreślone (w ocenie Przedstawicieli Miasta Opola tzw. „deficyt na zadaniu” utożsamiać 

należy z pojęciem deficytu budżetu).  

W związku z powyższym na zadane pytanie „czy jeżeli się zabiera całość środków z zadania 

określonego w budżecie i pozostawia się jedynie jego literalną nazwę bez kwoty planu 

wydatków – czy jest to zadanie do realizacji” Skarbnik Miasta Opola odpowiedziała 

twierdząco stwierdzając, iż skoro takie zadanie nie zostało wykreślone to należy je 

realizować.  



3 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 Zasady opracowywania projektów i uchwalania budżetów stosownie do brzmienia art. 

1 pkt 8 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ustalają powszechnie 

obowiązujące przepisy powołanej ustawy, w tym sytuowane w Rozdziale 2 Opracowanie i 

uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego Działu IV Budżet jednostki 

samorządu terytorialnego, które wytyczają linię kompetencyjnego podziału pomiędzy 

organem stanowiącym a wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego.  Znajdują one w 

aspekcie ustrojowym odzwierciedlenie w treści ustawy o samorządzie gminnym, co związane 

jest z faktem, iż o uprawnieniach w zakresie kształtowania treści uchwały budżetowej danego 

organu jednostki samorządu terytorialnego może rozstrzygać wyłącznie akt prawny rangi 

ustawy.  

W tym miejscu wskazać należy, iż: 

− przygotowanie projektu uchwały budżetowej, a także inicjatywa w sprawie zmian tej 

uchwały należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu  

terytorialnego, na co wskazuje brzmienie art. 179 ustawy o finansach publicznych oraz 

art. 52 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, 

− uchwalanie uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego, co wynika z art. 182 ustawy o finansach publicznych 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. 

Przywołane regulacje nie oznaczają, iż organ stanowiący bezwzględnie związany jest treścią 

projektu uchwały budżetowej przygotowanej przez organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego, gdyż stosownie do brzmienia art. 183 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 

bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu 

terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i 

jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Przywołana 

regulacja znajduje ponadto odzwierciedlenie w dyspozycji art. 52 ust. 1a ustawy o 

samorządzie gminnym, której literalne brzmienie stanowi, iż bez zgody wójta gminy rada 

gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie 

wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie 

planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów. 

W kontekście powyższego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dokonując 

zmiany w projekcie uchwały budżetowej w zakresie nie związanym z uprzednio powołanymi 

dyspozycjami art. 183 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 52 ust. 1a ustawy o 

samorządzie gminnym nie jest związany zgodą (akceptacją) organu wykonawczego. Tym 

samym w ustalonym stanie faktycznym zgłoszone przez  radnych Rady Miasta Opola w 

trakcie sesji budżetowej zmiany planu wydatków nie implikujące zwiększeniem deficytu 

budżetu Miasta Opola winny być poddane przez Przewodniczącego Rady Miasta Opola pod 

głosowanie.  

W kontekście powyższego nie znajdują prawnego uzasadnienia stwierdzenia przedstawicieli 

Miasta Opola dotyczące zakresu uprawnień Przewodniczącego Rady Miasta Opola z których 

wynika, iż „Przewodniczący Rady może w dowolnym momencie przerwać głosowanie 

wniosków i poddać pod głosowanie całą uchwałę (…) Został poddany pod głosowanie 

wniosek najdalej idący czyli budżet”. 

Wskazać w tym miejscu należy, iż zgodnie z  art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym 

zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady – co 

odnieść oczywiście należy do zakresu działania zgodnego z przepisami prawa.  

Wobec powyższego niepoddanie przez Przewodniczącego Rady Miasta Opola wniosków 

zgłoszonych w trakcie sesji budżetowej przez radnych Rady Miasta Opola w zakresie zmian 

planu wydatków projektu budżetu na 2007 rok naruszyło procedurę uchwalania budżetu 
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poprzez ograniczenie prawa organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do 

kształtowania treści uchwały budżetowej,  co jest niezgodne z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o 

samorządzie gminnym.  

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w ukształtowanej linii orzeczniczej 

wojewódzkich sądów administracyjnych (np. wyroki z 10.02.2004 r. sygn. akt I SA/Wr 

2544/03; z 31.01.2006 r. sygn. akt I SA/Op 268/05), z której wynika, iż skoro ustawodawca 

wyraźnie wymienia przypadki, w których organ stanowiący nie może podjąć uchwały 

sprzecznej ze stanowiskiem organu wykonawczego należy przyjąć, że we wszystkich 

pozostałych przypadkach nieobjętych hipotezą ust. 2 art. 123 (w aktualnym stanie prawnym 

art. 183 ust. 2) ustawy o finansach publicznych organ stanowiący może podejmować uchwały 

niezgodne z wnioskami organu wykonawczego. Również w literaturze przedmiotu (np. 

C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse Publiczne i Prawo Finansowe, Warszawa 2006, 

s. 406) jednoznacznie stanowi się, iż „bez zgody organu wykonawczego organ stanowiący 

j.s.t. nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących 

zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu 

budżetu tej jednostki. A contrario można uznać, że dopuszczalne są zmiany, które nie 

wywołują wymienionych skutków”. 

W odniesieniu do złożonych w sprawie wyjaśnień dotyczących legitymacji podjętego w 

trakcie sesji z dnia 18 stycznia 2007 r. trybu postępowania w postanowieniach uchwały nr 

XVII/136/03 Rady Miasta Opola z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie procedury uchwalania 

budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 

projektowi budżetu Miasta Opola oraz § 36 Statutu Miasta Opola Kolegium wskazuje, iż 

podjęta na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwała w sprawie 

procedury uchwalenia budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu nie może ograniczać materialnego prawa organu 

stanowiącego do kształtowania treści uchwały budżetowej, gdyż jak powszechnie podnosi się 

w literaturze przedmiotu (np. A.Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o gminnym samorządzie 

terytorialnym, Warszawa 1999, s. 364-365) „celem niezbędnych ustaleń proceduralnych, 

zawartych w odrębnej uchwale lub regulaminie prac rady gminy, powinna więc być 

racjonalizacja prac nad projektem budżetu (…) ustalenia te powinny także odnosić się do 

zakresu tematycznego i obowiązującego wójta (zarząd) terminarza w przygotowaniu 

dodatkowych materiałów  informacyjnych, potrzebnych do prac nad budżetem gminy”.  

W konsekwencji powyższego zdaniem Kolegium również w postanowieniach statutowych nie 

należy dopatrywać się regulacji określających zakres uprawnień organów jednostek 

samorządu terytorialnego w związku z uchwalaniem budżetu gminy. Nadmienić przy tym 

należy, iż przywołany przez Prezydenta Miasta Opola § 36 Statutu Miasta Opola w ustalonym 

stanie faktycznym i prawnym uznać należy za bezprzedmiotowy.  

Oddalając również twierdzenie Prezydenta Miasta Opola, iż wnioskowane przez radnych 

Rady Miasta Opola zmiany w planie wydatków projektu uchwały budżetowej 

uniemożliwiłyby realizację pierwotnie określonych w projekcie budżetu zadań i 

spowodowałyby zwiększenie deficytu Kolegium podnosi, iż nie można mówić o zwiększeniu 

deficytu w przypadku zbilansowanych wzajemnie zmian planu wydatków. Kolegium 

wskazuje, iż pojęcie deficytu definiuje dyspozycja art. 168 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych jako różnicę między dochodami a wydatkami jednostki samorządu terytorialnego 

i posługiwanie się przez przedstawicieli Miasta Opola własną i nie znajdującą uzasadnienia w 

treści powoływanej ustawy o finansach publicznych terminologią tzw. „deficytu na zadaniu” 

nie może podlegać aprobacie.  

Kolegium wskazuje nadto, iż stosownie do brzmienia art. 165 ust. 1 powoływanej ustawy 

budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz 

przychodów i rozchodów tej jednostki stąd też oczywistym jest, iż w przypadku „zabrania 
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całości środków z jednego zadania określonego w budżecie na inne zadanie” w istocie 

likwidacji podlega zadanie któremu przyporządkowana jest (po zmianie) wielkość planu „w 

wysokości 0 złotych”. W świetle bezprzedmiotowości realizacji zadania któremu nie 

przypisano wielkości limitu wydatków brak jest zatem podstaw do akceptacji poglądu 

Skarbnika Miasta Opola w której ocenie „skoro takie zadanie nie zostało wykreślone to 

należy je realizować”. 

W odniesieniu do argumentacji dotyczącej kwestii celowości dokonanych zmian Kolegium 

wskazuje, iż zgodnie z art. 85 ustawy  o samorządzie gminnym nadzór nad działalnością 

gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, stąd też przedmiotem 

rozpoznania była wyłącznie kwestia zgodności z prawem uchwały nr VI/47/07 Rady Miasta 

Opola z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie  uchwalenia budżetu miasta Opola na 2007 rok. 

Wskazać przy tym należy na zawarte w literaturze przedmiotu stwierdzenia w myśl których 

„projekt budżetu jest opracowywany przez organ wykonawczy głównie na podstawie 

przesłanek ekonomicznych, tj. możliwości finansowych gminy, natomiast Rada Gminy jako 

organ stanowiący reprezentuje zróżnicowane interesy mieszkańców i podejmuje decyzje 

oparte bardziej na przesłankach społecznych lub politycznych niż na podstawach 

ekonomicznych” (C. Kosikowski, Z. Springer, Finanse publiczne. Komentarz do ustawy z 

dnia 26 listopada 1998 r., Zielona Góra 2000, s. 281). 
 

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium wskazuje, iż usunięcie stwierdzonej 

nieprawidłowości winno nastąpić poprzez powtórzenie procedury uchwalania uchwały 

budżetowej na 2007 rok w zakresie poddania pod głosowanie wniosków radnych Rady 

Miasta Opola dotyczących zmian planu wydatków zgłoszonych na sesji w dniu 18 stycznia 

2007 r. których nie poddano pod głosowanie, a w przypadku ich przyjęcia przez Radę 

poddanie również pod głosowanie uchwały budżetowej ze zmianami.    

W przypadku niedoprowadzenia do zgodności zapisów uchwały z obowiązującymi 

przepisami prawa w zakreślonym terminie Izba podejmie działania w trybie określonym art. 

12 ust. 2  ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 

 

 
       Przewodniczący Kolegium 

 
 

 


