
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr 21/43/2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 6 października 2010 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 3  w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

7 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; z 2009 r.  

nr 157, poz. 1241) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, 

nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r.  

nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173,  

poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, 

poz. 1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142, nr 28 poz. 146, nr 106, poz. 675) Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu  

o r z e k a 

 

nieważność § 4 ust. 6 pkt 4 uchwały nr XLI/319/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 

3 września 2010 r. sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w części określenia 

„oraz o prognozie długu” z powodu naruszenia art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240; z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 96 poz. 620, 

nr123 poz. 835) 

o r a z  w s k a z u j e  

 

- naruszenie art. 234 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

poprzez nieokreślenie szczegółowości projektu budżetu, 

- naruszenie art. 234 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

poprzez nieokreślenie wymogów dotyczących uzasadnienia, 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  
 

W dniu 10 września 2010 r. przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę 

nr XLI/319/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 3 września 2010 r. w sprawie trybu 

prac nad projektem uchwały budżetowej. Rada Miejska w Kolonowskiem powołując w pod-

stawie prawnej uchwały przepis art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-

blicznych określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej postanawiając m.in. w § 4 

ust. 6 pkt 4 uchwały, że porządek sesji budżetowej powinien zawierać odczytanie opinii re-

gionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu. Po-

nadto, postępowanie nadzorcze wykazało, że w ww. uchwale Rada Miejska w Kolonowskiem 

nie określiła szczegółowości projektu budżetu oraz wymogów dotyczących uzasadnienia, któ-
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re Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej w Kolonowskiem wraz z projektem uchwały budże-

towej. 

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo powiadomionej jed-

nostki samorządu terytorialnego.  

 

Kolegium stwierdziło, co następuje: 

Stosownie do treści przepisu art. 234 ustawy o finansach publicznych, uchwała organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwa-

ły 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; 

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

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem 

uchwały budżetowej. 

Przepis art. 234 ustawy ustala minimalny zakres przedmiotowy uchwały organu stanowią-

cego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, a rada może w niej zapisać 

inne ustalenia związane z normowanym przedmiotem w ramach obowiązującego porządku 

prawnego. Z aktualnego porządku prawnego wynika, że  regionalna izba obrachunkowa nie 

wydaje „opinii o prognozie długu”, bowiem stanowi ona element wieloletniej prognozy finan-

sowej, która przez regionalną izbę obrachunkową jest opiniowana. Zatem nie można zobo-

wiązywać do ujęcia w porządku obrad (vide§ 4 ust. 6 pkt 4 uchwały) odczytania czegoś, cze-

go w obecnym stanie prawnym nie będzie. Tym samym, postanowienia Rady Miejskiej  

w Kolonowskiem zawarte w § 4 ust. 6 pkt 4 uchwały, a dotyczące opinii regionalnej izby ob-

rachunkowej o prognozie długu nie znajdują oparcia w przepisach prawa. 

Ponadto, z treści przepisu art. 234 ustawy wynika obowiązek określenia przez organ sta-

nowiący szczegółowości projektu budżetu oraz wymogów dotyczących uzasadnienia, które 

zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projek-

tem uchwały budżetowej. W badanej uchwale określono jedynie w § 3 ust. 1 i 2 obowiązek 

ujęcia w projekcie budżetu Gminy „objaśnień” i „skład materiałów towarzyszących”, nato-

miast nie tylko że nie określono wymogów dotyczących uzasadnienia, to nie ma w niej mowy 

o konieczności sporządzenia takowego uzasadnienia. Kolegium stwierdza też, że w badanej 

uchwale organ stanowiący nie wypowiedział się co do szczegółowości uchwały budżetowej. 

Niedopełnienie obowiązków Rady Miejskiej w Kolonowskiem w powyższym zakresie stano-

wi nieistotne, zdaniem Kolegium, naruszenie  przepisów art. 234 pkt. 1 i 3 ustawy o finansach 

publicznych.  

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku nie-

istotnego 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 Admi-

nistracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w termi-

nie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 


