
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr 21/44/2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 6 października 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 (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) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 
w s k a z u j e  

 

w uchwale nr XLIV/276/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 7 września 

2010 r. sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej dla Powiatu  

Kędzierzyńsko - Kozielskiego naruszenie art. 234 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.), poprzez nieokreślenie materiałów 

informacyjnych, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu teryto-

rialnego wraz z projektem uchwały budżetowej. 

 

 

 

 

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

W dniu 14 września 2010 r. przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę 

nr XLIV/276/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 7 września 2010 r. 

sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej dla Powiatu Kędzierzyńsko - Koziel-

skiego. Prowadzone postępowanie nadzorcze wykazało, że w ww. uchwale Rada Powiatu  

Kędzierzyńsko - Kozielskiego nie określiła materiałów informacyjnych, które Zarząd przedło-

ży Radzie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego wraz z projektem uchwały budżetowej. 

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 samo-

rządu terytorialnego; 

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

nowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budże-

towej. 
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Przepis art. 234 ustawy ustala minimalną szczegółowość uchwały organu stanowiącego  

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

jętych uchwałą, o której mowa w przepisie art. 234, należy zatem określenie przez organ sta-

nowiący materiałów informacyjnych, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednost-

ki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.  

Zdaniem Kolegium, materiałów, o których mowa w  treści § 5 i § 6 uchwały 

nr XLIV/276/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, nie można uznać za materia-

ły informacyjne, o których mowa w ww. przepisie, bowiem zawarto w nich jedynie dyspozy-

cje dla skarbnika i zarządu do opracowania materiałów i zbiorczych zestawień w oparciu  

o obliczenia i przedłożone materiały i wnioski. Podniesione nieprawidłowości naruszają, zda-

niem Kolegium, w sposób nieistotny wskazane przepisy art. 234 pkt 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. 85 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - skarga  

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 

 

 


