
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 

U c h w a ł a      Nr  12/66/2008 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 21 maja 2008 r. 
 

Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 6 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, nr 249, poz. 2104) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

w § 3 ust. 1 uchwały nr VII/28/2008 Zgromadzenia Związku Gmin „Prokado” w Prószkowie z dnia 

24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2007 rok w części 

dotyczącej stwierdzenia „podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” 

naruszenie art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(tekst jednolity - DzU z 2007 nr 68, poz. 449). 

 

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

W dniu 5 maja 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

VII/28/2008 Zgromadzenia Związku Gmin „Prokado” w Prószkowie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w 

sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2007 rok, w której treści zawarto zapisy dotyczące 

m.in. (§ 1) przyjęcia sprawozdania finansowego Związku Gmin „Prokado” w Prószkowie za 2007 

rok w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały oraz miejsca publikacji w 

brzmieniu wyrażonym § 3 ust. 1 „podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa 

Opolskiego”. 

W tym miejscu wskazać należy, iż jak wynika z treści § 1 uchwały nr 01/08 Zarządu Związku 

Gmin „Prokado” w Prószkowie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania 

finansowego Związku Gmin „Prokado” za 2007 rok przyjęcie sprawozdania przez Zarząd nastąpiło 

z dniem podjęcia uchwały.  

Jak wynika z złożonych wyjaśnień z dnia 19 maja 2008 r. (odpowiedź Związku Gmin „Prokado” w 

Prószkowie na zarzuty naruszenia prawa uchwałą nr VII/28/2008 Zgromadzenia Związku Gmin 

„Prokado” w Prószkowie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania 

finansowego za 2007 rok) odpowiednie stosowanie z mocy art. 73a ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym przepisów o gospodarce finansowej nakazuje ogłaszać na podstawie art. 61 ustawy o 

samorządzie gminnym uchwałę dot. przyjęcia sprawozdania  finansowego związku gmin w trybie 

przewidzianym dla aktów prawa miejscowego, a mianowicie zgodnie z art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych cyt. „art. 

13 w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się inne akty prawne, informacje, komunikaty, 

obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne”. 

Skoro więc przepis szczególny, jakim jest w tym przypadku art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie 

gminnym stosowany w związku z unormowaniem art. 73a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do 

uchwał dot. sprawozdania finansowego podejmowanych przez związki gmin nakazuje niezwłocznie 

ogłosić sprawozdanie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego – to przedmiotową 
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uchwałę której załącznik stanowiło sprawozdanie finansowe  należało ogłosić  w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym na podstawie właśnie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o 

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Taka też jest praktyka 

znacznej części rad gmin, które przyjmują sprawozdania finansowe i je ogłaszają w wojewódzkich 

dziennikach urzędowych (...) Brak jest bowiem przepisu, który by zakazywał przyjmowania przez 

radę gminy odrębną uchwałą sprawozdania i odrębną udzielenia absolutorium, a skoro 

sprawozdanie finansowe jest przedmiotem obrad rady (tu zgromadzenia związku) i stanowi 

załącznik do uchwały, to podlegać może ogłoszeniu, bez potrzeby ogłaszania go przez zarząd 

związku. Cel ogłoszenia, a mianowicie jawność gospodarki  finansowej, o której stanowi art. 61 ust. 

1 poprzez publikację sprawozdania finansowego związku zostaje w ten sposób spełniony. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 21 maja 2008 r. przedstawiciel Związku 

zawiadomionego prawidłowo stawił się podnosząc, iż podtrzymuje uprzednio złożone na piśmie 

wyjaśnienia. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jednym ze sposobów realizacji zasady „jawności finansów publicznych”, o której mowa w art. 12 

ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest ustawowo określony obowiązek publikacji w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych, o 

których mowa w art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych, w tym na podstawie na podstawie art. 13 pkt 10 cyt. ustawy innych aktów prawnych, 

informacji, komunikatów, obwieszczeń i ogłoszeń, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.  

Z powyższą regulacją koresponduje art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z 

którym wójt lub burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetowa i sprawozdanie z jej 

wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego, tj. w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym.  

Przywołana regulacja na podstawie art. 73a ust. 1 cyt. ustawy znajduje zastosowanie do sfery 

gospodarki finansowej związku międzygminnego.  

W tym miejscu podnieść należy, iż przedstawionego przez Zarząd Związku Gmin „Prokado” w 

Prószkowie na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i podlegającego 

opublikowaniu w powołanej formie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (planu 

finansowego związku) nie należy utożsamiać z zakresem rozstrzygnięcia wyrażonym w treści 

uchwały nr VII/28/2008 Zgromadzenia Związku Gmin „Prokado” w Prószkowie, stanowiącej 

jedynie sformalizowany wyraz czynności rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego (planu finansowego związku), o której mowa w art. 199 ust. 3 

ustawy o finansach publicznych. Podkreślić w tym miejscu należy, iż Kolegium nie kwestionując w 

ustalonym stanie uprawnienia Zgromadzenia Związku do przyjęcia w ramach procedury 

absolutoryjnej odrębną uchwałą sprawozdania finansowego za 2007 rok wskazuje jednak, że  

niezależnie od zakresu treściowego uchwały organu stanowiącego Związku dotyczącej czynności 

przyjęcia (bądź odrzucenia) sprawozdania finansowego winno ono stosownie do brzmienia 

uprzednio powoływanego art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym zostać niezwłocznie - po 

opracowaniu i przyjęciu przez organ wykonawczy Związku uchwałą nr 01/08 z dnia 11 marca 

2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Związku Gmin „Prokado” za 2007 

rok  - przesłane celem publikacji w dzienniku urzędowym województwa. 

Tym samym zdaniem Kolegium podniesiona w treści złożonych wyjaśnień teza z której wynika, iż 

odpowiednie stosowanie z mocy art. 73a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przepisów o 

gospodarce finansowej nakazuje ogłaszać na podstawie art. 61 ustawy o samorządzie gminnym 

uchwałę dot. przyjęcia sprawozdania finansowego związku gmin w trybie przewidzianym dla aktów 

prawa miejscowego nie zasługuje na aprobatę, bowiem nakaz opublikowania sprawozdania z 

wykonania budżetu identyfikować należy wyłącznie z aktem prawnym opracowanym i przyjętym 

przez Zarząd Związku Gmin „Prokado” w Prószkowie na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy o 
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finansach publicznych. Tym samym stosownie do brzmienia art. 13 pkt 10 powołanej ustawy o 

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, nakazującego ogłoszenie w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym innych, niż wymienione w pkt 1-9 aktów prawnych, 

informacji, komunikatów, obwieszczeń i ogłoszeń, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne, uznać 

należy, iż brak jest podstaw prawnych do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego uchwały nr VII/28/2008 Zgromadzenia Związku Gmin „Prokado” w Prószkowie z dnia 

24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2007 rok.  

Dokonanej oceny nie może zmienić przywołana przez Związek Gmin „Prokado” w Prószkowie w 

złożonych wyjaśnieniach praktyka przyjmowania sprawozdań finansowych i ich ogłaszania w 

wojewódzkich dziennikach urzędowych, gdyż w świetle powszechnie akceptowalnych wskazań 

literatury przedmiotu (np. M. Paczocha, Ogłaszanie samorządowych aktów prawnych (cz. 1), 

Finanse Komunalne nr 5/2001, s. 38, 39) „uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania i 

udzielenia absolutorium nie mogą być utożsamiane ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, o 

których mowa w cytowanych wyżej przepisach. Tego typu uchwały nie podlegają opublikowaniu w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym i nie powinny zawierać w swej treści postanowień o 

ogłaszaniu w tym organie publikacyjnym”.  

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 

 

 

 

 

 

               

 

 

 


