
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr  4/13/2006 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 15 marca 2006 r.  
 

  

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

regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001r. 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 Rady Miejskiej w Głubczycach nr XXXII/402/06 z dnia 3 lutego 2006 r. w 

sprawie podjęcia realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi Gadzowice – Granica Państwa 

(Rusin)” przywołanie w podstawie prawnej art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz 

art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych nie stanowiących 

legitymacji do rozstrzygania materii zawartej w jej treści. 

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

 W dniu 21 lutego 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach nr XXXII/402/06 z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie 

podjęcia realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi Gadzowice – Granica Państwa (Rusin)”, w 

której treści powołując w podstawie prawnej art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 

oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych postanowiono o 

przystąpieniu do realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi Gadzowice – Granica Państwa 

(Rusin)” zakreślając w § 2 wartość zadania w wys. 1.332.507,83 zł, następnie w § 3 okres 

realizacji inwestycji – lata 2006-2007. Ponadto w kolejnych jednostkach redakcyjnych 

uchwały zidentyfikowano źródła finansowania inwestycji, zawarto zapis dotyczący 

wyłonienia wykonawcy robót w drodze przetargu nieograniczonego oraz zawarto 

upoważnienie dla Burmistrza do zawarcia umowy z Instytucją Pośredniczącą Programu 

INTERREG III A Czechy - Polska reprezentowaną przez Wojewodę Opolskiego Bogdana 

Tomaszka oraz podejmowania wszelkich niezbędnych działań celem realizacji inwestycji.   

Jak podniesiono w złożonych wyjaśnieniach z dnia 13 marca 2006 r. sygnowanych przez 

Burmistrza Głubczyc intencją uchwały nr XXXII/402/06 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 

3 lutego 2006 r. w sprawie podjęcia realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi Gadzowice – 

Granica Państwa (Rusin)” jest upoważnienie Burmistrza do zawarcia umowy z Instytucją 

Pośredniczącą o dofinansowanie projektu „Budowa drogi Gadzowice-Granica Państwa 

(Rusin)” w kwocie 995.255,87 zł. Upoważnienie do zawarcia umowy o dofinansowanie w 

formie uchwały wymagane jest przez Instytucję Pośredniczącą. Inwestycja będzie wykonana 

w 2006 roku natomiast, końcowe rozliczenie (sprawozdanie) zostanie złożone w I kwartale 

2007 r. Kwota 1.332.507,83 zł stanowi wartość całego wniosku o dofinansowanie z Unii 

Europejskiej. Pozostała kwota wynika z wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych. 

Ponadto obecni na posiedzeniu Kolegium przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego 

podnieśli, iż odnośnie określenia okresu realizacji inwestycji instytucja pośrednicząca 
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wymusza,  aby okres rozliczenia był ujęty w okresie realizacji inwestycji.  Wskazano zapis we 

wniosku, gdzie - wyodrębniono okres realizowania i okres rozliczenia, natomiast w uchwale 

ujęto okres realizowania jako sumę tych okresów. Zdaniem przedstawicieli jednostki 

samorządu terytorialnego sprawa nie jest jednoznaczna i w zależności od punktu widzenia za 

moment zakończenia inwestycji można uznać zarówno moment jej wykonania jak i 

rozliczenia. Jednak ta systematyka nie odnosiła się do wydawania środków w sensie 

budżetowym. Istotą tej uchwały było umocowanie burmistrza do podpisania umowy.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do brzmienia dyspozycji art. 91 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie 

przez organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza 

prawo w konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności 

bądź też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią 

orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów 

skutkujących nieważnością uchwały organów gminy zaliczyć należy naruszenia: przepisów 

wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania 

uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa materialnego – przez wadliwą ich 

wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 

3 grudnia 1996 r. sygn.  SA/Wr  949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 

1459/97).  

Akcentując w tym miejscu tezę, iż podstawą aktu normatywnego organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego musi być wyraźne upoważnienie ustawowe zawarte w 

ustawie szczególnej adekwatne do materii rozstrzyganej przez uchwałę, przywołać jednak 

należy stanowisko powołanego Sądu wyrażone w wyroku z dnia 13 listopada 2003 r. (sygn. 

akt I SA/Wr 1901/03), zgodnie z którym jednakże nawet błędne przywołanie podstawy 

prawnej w treści podjętej uchwały nie może stanowić o jej nieważności, jeżeli  istnieje norma 

kompetencyjna zezwalająca na podjęcie takiej uchwały.   

W ustalonym stanie prawnym zdaniem Kolegium  podstawy tej nie można doszukiwać się 

zarówno w dyspozycji art. 110 nieobowiązującej w dniu podejmowania uchwały ustawy z 

dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych jak i stanowiącym normę ogólną przepisie 

art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do właściwości rady gminy 

należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią 

inaczej. 

Tym samym zgodnie z deklarowaną w wyjaśnieniach intencją podjęcia przedmiotowej 

uchwały dotyczącej upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy z Instytucją Pośredniczącą 

jej treść identyfikowana jako dotycząca zaciągania zobowiązań znajduje normatywne 

uzasadnienie w regulacjach określających materię budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Zdaniem Kolegium podkreślić jednak należy, iż terminologia stosowana w uchwałach Rady 

Miejskiej w Głubczycach dotycząca spraw finansowych winna być systemowa i umożliwiać 

jednorodną identyfikację zakresu treściowego zawartych w tych uchwałach pojęć. Za 

niezgodny z powyższym uznać należy stan, w którym definicja znaczeniowa, np. terminu 

(okresu) realizacji inwestycji wynikająca z postanowień § 3 uchwały Rady Miejskiej w 

Głubczycach nr XXXII/402/06 z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie podjęcia realizacji 

inwestycji pn. „Budowa drogi Gadzowice – Granica Państwa (Rusin)” może podlegać 

interpretacji odmiennej od zapisów: 

- § 1 uchwały nr XXIX/375/05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 listopada 2005 r. w 

sprawie przyjęcia i zatwierdzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy 

Głubczyce na lata 2005-2007 (w którym zadanie „Budowa drogi Gadzowice-Rusin” 

przewidziano do realizacji w  2006 roku), 
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- § 3 w zw. z zał. nr 5 i 5a uchwały nr XXX/389/05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 15 

grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głubczyce na 2006 rok (w którym 

plan nakładów na zadania modernizacyjno-inwestycyjne na rok 2006 oraz plan wydatków 

związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym na rok 2006, w odniesieniu do 

przedmiotowego zadania wiązać należy z okresem 2005/2006 roku). 

W ocenie Kolegium przywołanie w podstawie prawnej uchwały przepisów nie mających 

związku z rozstrzygnięciem zawartym w jej treści, uniemożliwiające dokonanie na podstawie 

literalnych zapisów jednoznacznej identyfikacji normatywnej i czyniące niezbędnym przy 

ocenie jej charakteru odniesienie się do pozanormatywnych wyjaśnień dotyczących intencji 

uchwalenia uchwały jak i znaczenia zawartych w niej postanowień nie może znajdować 

uzasadnienia w powołanych w podstawie prawnej przepisach i implikuje w ustalonym stanie 

faktycznym i prawnym wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa.  

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. 

 

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 

 

 

 

 

 


