
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr 19/96/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 23 października 2008 r. 

Na  podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia7 października  

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154, 

poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. 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 Ob-

rachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

w § 2 pkt 2 uchwały nr XX/192/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 września 2008 r.  

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r., w części dotyczącej zaplanowania zadania  

nr III.2, naruszenie art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(DzU z  2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

 

 

 

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

W dniu 24 września 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XX/192/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 września 2008 r. w sprawie 

zmiany budżetu gminy na 2008 r., którą dokonano zmiany m.in. załącznika nr 8 „Plan wydat-

ków związanych z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi Gminy Namysłów 

na 2008 r.” do uchwały nr XIV/123/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 grudnia 

2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 r. poprzez wprowadzenie nowego zadania 

pt. „Budowa dróg osiedlowych w Namysłowie łącznie z oświetleniem i kanalizacją deszczo-

wą (…)” i określeniem planowanych w 2009 roku nakładów finansowych w wysokości 

8.000.000 zł.   

 Ze złożonych wyjaśnień Burmistrza Gminy wynika, że ujęcie ww. zadania „było po-

dyktowane wykazaniem we wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego zabezpieczenia 

środków własnych Gminy. Ponadto, zaplanowana kwota wydatków (…) stanowi konieczność 

jej ujęcia w projekcie budżetu na 2009 r. Jednocześnie ujęcie zadania w załączniku nr 2 

umożliwia podjęcie stosownych czynności związanych z przygotowaniem dokumentów nie-

zbędnych do wniosku o udzielenie kredytu. Upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zo-

bowiązań na finansowanie tego zadania zostanie udzielone na najbliższej sesji Rady Miejskiej 

w Namysłowie”. 

Na posiedzeniu Kolegium przedstawiciele Gminy podnieśli dodatkowo konieczność 

wykorzystania chwilowego przestoju na rynku budowlanym do wyłonienia wykonawcy, wy-

magania kredytodawcy tj. Banku Gospodarstwa Krajowego i atrakcyjność kredytu. Ponadto, 

przedstawiciele Gminy zapowiedzieli dokonanie na jednej z najbliższych sesji zmian w bu-

dżecie Gminy na 2008 rok  polegających na zaplanowaniu wydatków związanych z niezbędną 

dokumentacją przedmiotowego zadania. Poinformowali również, że w uchwale nr X/84/07 

Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego Gminy Namysłów określono w latach 2008-2010 nakłady finansowe na za-

dania budowy dróg i kanalizacji w Namysłowie.  

 

 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 
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Zasady planowania środków publicznych oraz dysponowania nimi określone są usta-

wą o finansach publicznych (art. 1 pkt 3), która w art. 166 ust. 1 stanowi, iż uchwała budże-

towa może określać oprócz limitów wydatków na okres roku budżetowego, limity wydatków 

na wieloletnie programy inwestycyjne; ujmowane w wykazie stanowiącym załącznik  

do  uchwały  budżetowej.  Strukturę  przedmiotowego  załącznika  określa dyspozycja art. 

166  

ust. 2 cyt. ustawy nakazując w jego treści wyszczególnienie:   

− nazwy i celu programu, projektu lub zadania, 

− jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie 

programu, projektu lub zadania, 

− okres realizacji i łączne nakłady finansowe, 

− wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach.  

Wspomniane wyżej elementy uchwały w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych  

w aspekcie wzajemnego powiązania kwot nakładów ogółem oraz wyszczególnionych wyso-

kości wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach posiadają istotne zna-

czenie dla  prawidłowej oceny zgodności planowania wykraczającego poza okres bieżącego 

roku budżetowego.  

W tym stanie stwierdzić należy, iż sytuowanie w wieloletnim programie inwestycyj-

nym Gminy Namysłów zadania nr III.2 pt. „Budowa dróg osiedlowych w Namysłowie łącz-

nie z oświetleniem i kanalizacją deszczową (…)” i określeniu wydatków w kwocie 8.000.000 

zł przewidzianych do realizacji jedynie w 2009 roku, wobec wcześniejszej decyzji Rady o  

nakładach inwestycyjnych na powyższe zadanie w latach 2008 – 2010 (uchwała nr X/84/07 

Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 lipca 2007 r.),  stanowi  naruszenie art. 166 ust. 2 

ustawy o finansach publicznych, bowiem nie obejmuje wydatków w bieżącym roku budżeto-

wym. W ocenie Kolegium, zapowiedź przewidzianych jeszcze w 2008 roku zmian w planie 

przedmiotowego zadania (zwiększenie wydatków związanych z dokumentacją), pozwoliła 

uznać powyższe naruszenie jako nieistotne naruszeniu 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 przysługu-

je - 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 
 


