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U c h w a ł a      Nr  7/31/2007 

 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 23 marca 2007 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku 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  

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały intencyjnej nr V/30/07 Rady Gminy w Izbicku z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie 
zabezpieczenia środków finansowych na lata 2008-2009 z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 4 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. 
zm.) poprzez kształtowanie treści budżetu lat przyszłych 

 
 

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

 

Zgodnie z dyspozycją art. 90 ustawy o samorządzie gminnym dnia 26 lutego 2006 r. do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę intencyjną Rady Gminy w Izbicku 
Nr V/30/07 z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na lata 2008-
2009. 

Jako podstawę prawną przedmiotowej uchwały przywołano art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o 
samorządzie gminnym. W § 1 uchwały zawarto zapis, zgodnie z którym Celem realizacji zadania 
pod nazwą „Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Izbicku – etap II trybuny, bieżnia” 
zobowiązuje się zabezpieczyć w budżetach na lata 2008-2009 kwotę 440 000 zł. Wykonanie 
uchwały powierzono Wójtowi Gminy Izbicko. 

W przesłanych do Izby w dniu 22 marca 2007 r. wyjaśnieniach, Wójt Gminy Izbicko 
podniósł, iż: „W związku z możliwością uzyskania z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu 

dofinansowania w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego” 

zamierzaliśmy złożyć wniosek do w/w Programu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Izbicku II etap” Termin złożenia wniosku upływał 20 

lutego 2007 roku a w/w zadanie nie było ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Izbicko. 

Do wniosku wymagalne były dokumenty potwierdzające ujęcie w budżecie środków na realizację 

zadania w poszczególnych latach 2008-2009 na to zadanie inwestycyjne. Nadmienia się że na sesji 

w dniu 19 marca 2007 r. Rada Gminy w Izbicku przyjęła nowy Wieloletni Plan Inwestycyjny 

/uchwała nr VI/34/07. W tym planie zostało umieszczone zadanie „Budowa terenu rekreacyjno – 
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sportowego w Izbicku – etap II”. Rada Gminy dokonała również odpowiednich zmian w budżecie 

gminy na 2007 r. /załącznik nr 8, 8a i 8b/.” 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel Gminy, zawiadomionej prawidłowo, nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 
 

Obydwa powołane w podstawie prawnej przepisy, tj. art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o 
samorządzie gminnym przydające organowi stanowiącemu gminy wyłączne kompetencje do 
uchwalania budżetu gminy oraz programów gospodarczych, nie stanowią podstawy prawnej do 
podjęcia uchwały Rady Gminy Izbicko Nr V/30/07. Nie sposób jej bowiem uznać za program 
gospodarczy ani tym bardziej za uchwałę budżetową. W świetle złożonych wyjaśnień, 
przedmiotowa uchwała dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w budżetach lat przyszłych. 

Organem posiadającym wyłączne kompetencje do uchwalania budżetu gminy jest zgodnie z 
art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy. Owa wyłączna kompetencja 
przyznana radzie nie oznacza jednakże zupełnej dowolności w uchwalaniu budżetu. Przeciwnie, 
ramy procedury podejmowania uchwały budżetowej określa ustawa o samorządzie gminnym, 
ustawa o finansach publicznych, wreszcie przyjęta przez Radę Gminy Izbicko w dniu 19 czerwca 
2006 r. uchwała Nr LIII/289/06 w sprawie procedury uchwalania uchwały budżetowej Gminy 
Izbicko oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
uchwały budżetowej. Żadna z tych regulacji nie wyposaża rady gminy w kompetencje do 
„zabezpieczania środków” w budżetach lat przyszłych. Tym bardziej, takie zapisy nie mogą 
stanowić podstawy do zaciągania zobowiązań. 

Ramy zaciągania zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych określają 
stosownie do treści art. 36 ust. 1 ustawy o finansach publicznych plany wydatków, które są, co do 
zasady, pochodnymi zapisów uchwały budżetowej. To uchwała budżetowa, w myśl art. 165 ust. 3 
ustawy o finansach publicznych stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego w roku budżetowym.  

Uchwały intencyjnej podjętej przez Radę Gminy Izbicko nie sposób również rozpatrywać w 
płaszczyźnie planowania wieloletniego. Ustawodawca instytucję planowania wieloletniego 
uregulował w sposób wyczerpujący w ustawie o finansach publicznych, w szczególności w art. 166, 
zgodnie z którym uchwała budżetowa może określać, oprócz limitów wydatków na okres roku 
budżetowego, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. W świetle przedłożonych 
wyjaśnień, Rada Gminy w Izbicku dopiero na sesji w dniu 19 marca 2007 r. wprowadziła zadanie 
pn. „Budowa terenu rekreacyjno – sportowego w Izbicku – etap II” do Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego. Uchwała w tej sprawie nie wpłynęła jednak dotychczas do organu nadzoru. 

W świetle powyższego, mając na względzie ugruntowane orzecznictwo sądów 
administracyjnych, zgodnie z którym do działalności organów samorządu terytorialnego w sferze 
zobowiązań publicznoprawnych nie stosuje się zasady "co nie jest zakazane jest dozwolone", lecz 
regułę "dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje" (wyrok NSA w Warszawie III SA 
534/96 z dnia 15 stycznia 1997 r.), Kolegium orzekło 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 


