
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  
 

Uchwała nr 20/41/2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 22 września  2010 r. 

 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. 

DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; 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; z 2009 

r. nr 157, poz. 1241) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 
 

w s k a z u j e  

 

w uchwale nr 198/XXXV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 2 września 2010 r. sprawie trybu 

prac nad projektem uchwały budżetowej naruszenie art. 234 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), poprzez nieokreślenie 

materiałów informacyjnych, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki 

samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej. 

 

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

Stosownie do brzmienia art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w dniu 10 września 2010 r. przedłożono 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę nr 198/XXXV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia  

2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

Prowadzone postępowanie nadzorcze wykazało, że w w/w uchwale Rada Gminy Radłów 

nie określiła materiałów informacyjnych, które Wójt Gminy przedłoży organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej. 

Pismem nr BF.II.3010-1/2010 z dnia 17 września 2010 r. Wójt Gminy Radłów złożył 

wyjaśnienia, w których poinformował m.in. o konieczności zmiany § 6 w/w uchwały  

w zakresie doprecyzowania, jakie materiały informacyjne zostaną przedstawione organowi 

stanowiącemu wraz z projektem uchwały budżetowej. Jednocześnie wskazano, iż „paragraf 

ten zostanie również zmieniony na październikowej sesji Rady Gminy, aby projekt uchwały 

budżetowej mógł być przedstawiony w listopadzie po przedstawionych poprawkach.”  

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego nie stawił 

się. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do art. 234 ustawy o finansach publicznych uchwała organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

określa w szczególności: 

 1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

 2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki 

samorządu terytorialnego; 
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 3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały 

budżetowej. 

Przepis art. 234 ustala minimalną szczegółowość uchwały organu stanowiącego  

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Do zakresu normowania spraw 

objętych uchwałą, o której mowa w w/w  art. 234, należy zatem bezsprzecznie określenie 

przez organ stanowiący materiałów informacyjnych, które zarząd przedłoży organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej. 

Jakkolwiek w § 7 uchwały nr 198/XXXV/2010 Rady Gminy Radłów sformułowano 

obowiązki dla Wójta Gminy do przedłożenia Radzie projektu uchwały budżetowej m.in. wraz 

z materiałami informacyjnymi, nie określono ich rodzaju. 

 Podniesione nieprawidłowości, zdaniem Kolegium,  w sposób nieistotny naruszają 

wskazane  przepisy art. 234 ustawy o finansach publicznych.  

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 

 

 

 

 


