
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

 

Uchwała nr    10/58/2008 

 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 22 kwietnia 2008 r. 
 

Na  podstawie art. 18 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) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 
§ 3 uchwały nr XXII/142/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie 
zmiany uchwały z powodu naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych w zw. z art. 420 ustawy Prawo ochrony 
środowiska. 
 

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

 
 Stosownie do brzmienia art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w dniu 4 kwietnia 
2008 r. przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu uchwałę nr XXII/142/08 
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały, w której 
treści (§ 3) zawarto zapis uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 22 kwietnia 2008 r. przedstawiciele Gminy 
zawiadomionej prawidłowo nie stawili się. 

Na podstawie upoważnień ustawowych zawartych w art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym, gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego 
obowiązujących na obszarze gminy. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych akty prawa miejscowego, o 
których mowa powyżej wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Badana uchwała nr XXII/142/08 Rady 
Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nie należy do 
kategorii aktów prawa miejscowego.  

Na podstawie art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Rada 
Miejska w Byczynie zatwierdziła plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok budżetowy 2008. Obowiązkiem publikacji 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym objęte są uchwały jednostki samorządu 
terytorialnego, których przedmiot rozstrzygnięcia podlega identyfikacji z zakresem 
dyspozycji art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych. 
Przykładowo wskazać należy, iż na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych aktów prawnych, zgodnie z którym w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym ogłasza się  inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i 

ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne w związku z art. 61 ust. 2 ustawy o 
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samorządzie gminnym w wojewódzkim dzienniku urzędowym publikacji podlegają 
przywołane wskazaną dyspozycją uchwała budżetowa oraz sprawozdanie z jej wykonania. 
Przywołana uchwała nr XXII/142/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2008 r. w 
sprawie zmiany uchwały, podjęta na podstawie legitymacji art. 420 ustawy Prawo ochrony 
środowiska pozbawiona jest statusu uchwały budżetowej, bowiem dotyczy czynności 
zatwierdzenia opracowanego przez Burmistrza projektu planu przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dany rok budżetowy.  

W tym stanie wskazać należy, iż brzmienie § 3 przedmiotowej uchwały warunkujące 
wejście w życie od publikacji (ogłoszenia) w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego nie znajduje uzasadnienia w dyspozycji powołanego art. 13 ustawy o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych, co implikuje wydaniem orzeczenia o 
treści 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 

 
 
 


