
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    O P O L U  

 

U c h w a ł a    Nr   4/10/2006 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 15 marca 2006 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) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

s t w i e r d z a  

w § 1 uchwały nr XXVII/124/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2006 r. w 

sprawie  zatwierdzenia  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  dla  Gminy  Wilków na lata 

2005-2008 naruszenie art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

polegające na braku określenia jednostek realizujących plan oraz zaniechaniu określenia 

wydatków w roku budżetowym i w dwóch latach następnych. 

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do 7 kwietnia 2006 r. w sposób 

wskazany w uzasadnieniu. 

 

 

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 

nr XXVII/124/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie  

zatwierdzenia  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  dla  Gminy  Wilków na lata 2005-2008. 

Uchwałę tą przesłano z Wydziału Nadzoru Prawnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, do 

którego to uchwała ta została doręczona przez Gminę Wilków. Wprawdzie przesłana uchwała 

w podstawie prawnej zawiera tylko przepis art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 

23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441) 

ale z treści wspomnianej wyżej uchwały Rady Gminy w Wilkowie jak i z wyjaśnień 

złożonych przez Gminę z dnia 27 lutego 2006 r. sygnowanych przez Wójta (pismo nr 

RG.0155-5/06) bezsprzecznie wynika, że rzecz dotyczy limitu wydatków na wieloletnie 

programy inwestycyjne, a nie programów gospodarczych realizowanych z mocy art. 18 ust. 2 

pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym.  

Jeśli więc tak to uchwałę tą należy sytuować w postanowieniach art. 166 ustawy o finansach 

publicznych. Przepis ten stanowi, że uchwała budżetowa może określać limity wydatków na 

wieloletnie programy inwestycyjne. W ustępie 2 tego przepisu stanowi się, że załączniki 

zawierające te limity winny określać: 

− nazwę i cel programu, projektu lub zadania, 

− jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie 

programu, projektu lub zadania, 

− okres realizacji i łączne nakłady finansowe, 

− wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach.  
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Wspomniane wyżej elementy uchwały w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych 

posiadają istotne znaczenie dla oceny zgodności planowania wykraczającego poza okres 

bieżącego roku budżetowego i obligują do sytuowania w kolejnych uchwałach budżetowych 

nakładów na uruchomiony program w wysokości umożliwiającej jego terminowe 

zakończenie. 

W badanej uchwale nr XXVII/124/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2006 r. w 

sprawie  zatwierdzenia  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  dla  Gminy  Wilków  na  lata 

2005-2008 stwierdza się brak we wszystkich programach określenia jednostki realizującej 

poszczególne zadania, jak również brak określenia wysokości nakładów – wydatków w roku  

budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach, co narusza dyspozycję art. 166 ustawy o 

finansach publicznych.  

Niezależnie od powyższego Kolegium stwierdza, że nie jest możliwym ujmowanie w 

wieloletnim planie inwestycyjnym kwot zrealizowanych w roku 2005, a także kwot 

wydatków na zadania realizowane w danym (jednym) roku budżetowym, bowiem w świetle 

art. 166 ustawy o finansach publicznych jest to bezprzedmiotowe. 

 

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

nieprawidłowości winno nastąpić poprzez określenie treści wieloletniego programu  

inwestycyjnego zgodnie z kryteriami przyjętymi w art. 166 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych. 

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 

 
 

 


