
 REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
 W    OPOLU  

 

Uchwała nr  3/9/2006 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 7 lutego 2006 r. 
 

 Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 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) Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

w uchwale nr XL/260/05 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 

naruszenie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (w 

aktualnym stanie prawnym art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych). 

 

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

 

 W dniu 9 stycznia 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XL/260/05 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, w której 

treści Rada Miejska ustalając w § 1 wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego - stanowiący załącznik do uchwały - jednocześnie w § 2 rozstrzygnęła, iż  

załącznik do uchwały stanowi plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2005.  

W odniesieniu do powyższego w strukturze przedmiotowego załącznika zatytułowanego 

„Plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005” wyodrębniono dział 

851, rozdział 85154, § 4210 klasyfikacji budżetowej z przyporządkowaniem kwoty 7.500 zł z 

zakreślonym terminem realizacji 31.03.2006 r. 

W dniu 3 lutego 2006 r. wpłynęły wyjaśnienia (sygn. FN 0717-21/2006), w których m.in. 

podniesiono, że plan stanowiący załącznik do ww. uchwały dotyczy realizacji zadań i 

wydatków ujętych w uchwale Rady Miejskiej w Paczkowie nr XXXII/189/05 z dnia 

27.01.2005 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na terenie Gminy Paczków w 2005 r. Uchwała z dnia 29.12.2005 r. obejmuje w 

części niezrealizowane wydatki paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym 

m.in. w zakresie organizacji wypoczynku dzieci podczas ferii zimowych w świetlicach 

środowiskowych.  

Jak ustalono wielkość planu wydatków działu 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 421 Zakup materiałów i wyposażenia przyjęta w uchwale 

nr XXXII/188/05 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok (z późn. zm.) wyniosła 19.698 zł. 
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W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Normy prawne dotyczące materii niewygasania z upływem roku budżetowego 

niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu 

terytorialnego sytuowano w Rozdziale 3 „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego”, Działu IV „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 26 

listopada 1998 r. o finansach publicznych (przywołany akt prawny w dniu podejmowania 

przez Radę Miejską w Paczkowie przedmiotowej uchwały stanowił prawną podstawę 

działania).  

Stosownie do brzmienia art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (w aktualnym stanie prawnym art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić 

wykaz wydatków niewygasających, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego 

wydatku ujętego w tym wykazie. Następnie, jak wynika z brzmienia  ust. 3 przywołanego 

uprzednio artykułu łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego, organ stanowiący ustala plan  finansowy  tych wydatków w podziale na działy i 

rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.   

W kontekście powołanych norm nie podlega zatem prawnej aprobacie utożsamianie 

obowiązku ustalenia wykazu wydatków z dokonaniem podziału tych wydatków zgodnie z 

klasyfikacją budżetową w planie finansowym, bowiem identyfikacja wydatku winna 

następować na podstawie zapisów zawartych w uchwale, a nie składanych wyjaśnień, z 

których wynika iż uchwała  obejmuje w części niezrealizowane wydatki paragrafu 4210 – 

zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. w zakresie organizacji wypoczynku dzieci 

podczas ferii zimowych w świetlicach środowiskowych. Wskazać przy tym należy, iż 

potencjalnie szeroki zakres rzeczowy § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia winien zostać 

przez Radę Miejską w Paczkowie skonkretyzowany w odniesieniu do przedmiotu uchwały, 

bowiem do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należy rozstrzygnięcie „w jakiej 

części” uznaje on dane wydatki za niewygasające, a „w jakiej części” - zgodnie z art. 130 ust. 

1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych - wygasną one z upływem roku 

budżetowego. 

Tym samym stosownie do brzmienia art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 

o finansach publicznych Rada Miejska w Paczkowie winna w aspekcie rzeczowym 

zidentyfikować wydatki niewygasające, a następnie na podstawie art. 130 ust. 3 cyt. ustawy 

ustalić w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej (oraz rodzaju wydatku) ich plan 

finansowy.  

Zdaniem Kolegium zaniechanie ustalenia w treści uchwały w aspekcie rzeczowym wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 uchybia dyspozycji art. 

130 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (w aktualnym stanie prawnym art. 191 ust. 2 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych). 

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 


