
REGIONALNA   IZBA   OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

 

 

U c h w a ł a  Nr 23/132/2008 

 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu 
z dnia 10 grudnia 2008 r. 

 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. nr 55, 
poz. 577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. 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) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć 

 

uchwały Nr XXIV/216/2008 z dnia 06 listopada 2008 r. Rady Miejskiej w Głubczycach w 
sprawie zabezpieczenia środków finansowych na opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce z powodu naruszenia art. 165 ust. 3 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). 

 

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

 
 W dniu 12 listopada 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 
uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach  Nr XXIV/216/2008 z dnia 06 listopada  2008 r. w 
sprawie zabezpieczenia środków finansowych na opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce. W podstawie prawnej wskazanej 
uchwały Rada Miejska powołała art. 7 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym. Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w § 1 uchwaliła, iż 
„Zabezpiecza się środki finansowe w budżecie gminy na rok 2009 z przeznaczeniem na 
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce w 
wysokości 52.000 zł”. 
 Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 10 grudnia 2008 r., stawił się 
przedstawiciel Gminy,  wyjaśniając, iż przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej w 
Głubczycach będzie podstawą do zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego wydatków roku 
2009. 
 
W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 
 
 Organem posiadającym wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gminy jest, 
zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy. Owa wyłączna 
kompetencja przyznana radzie na podstawie ustawy nie oznacza jednak zupełnej dowolności 
w uchwalaniu budżetu lub wprowadzaniu jego zmian. Ramy procedury podejmowania 
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uchwały budżetowej lub dokonywania zmian tej uchwały określa ustawa o samorządzie 
gminnym oraz ustawa o finansach publicznych. Żadna z tych regulacji nie wyposaża Rady 
Miejskiej w kompetencje do „zabezpieczania środków” w budżetach lat przyszłych. Tym 
bardziej, takie zapisy nie mogą stanowić podstawy do zaciągania zobowiązań i 
zabezpieczenia środków w budżecie roku przyszłego. 
 Ramy zaciągania zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych określają, 
stosownie do treści art. 36 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, plany wydatków, które są 
co do zasady, pochodnymi zapisów uchwały budżetowej. To uchwała budżetowa, w myśl  
art. 165 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowi podstawę gospodarki finansowej 
jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. 
 Uchwały podjętej przez Radę Miejską nie sposób również rozpatrywać w płaszczyźnie 
planowania wieloletniego, w szczególności w oparciu o art. 166 ustawy o finansach 
publicznych, bowiem przepis ten dotyczy zadań wieloletnich o charakterze inwestycyjnym, 
natomiast zadanie, o którym mowa w uchwale Rady Miejskiej w Głubczycach 
Nr XXIV/216/2008 z dnia 06 listopada 2008 r. w sprawie zabezpieczenia środków 
finansowych na opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Głubczyce jest zadaniem o charakterze wydatku bieżącego.  
 Stąd, mając na względzie ugruntowane orzecznictwo sądów administracyjnych, 
zgodnie z którym do działalności organów samorządu terytorialnego w sferze zobowiązań 
publicznoprawnych nie stosuje się zasady „co nie jest zakazane jest dozwolone”, lecz regułę: 
”dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje” (vide: wyrok NSA, sygn. III SA 
534/96, z dnia 15.01.1997 r.), Kolegium orzekło, jak w sentencji. 

  
 
 
 Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
przysługuje – na zasadzie art. 98 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – skarga do 
Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 
 
 
 
 
       Przewodniczący  Kolegium 

   

 


