
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  
 

Uchwała nr 25/68/2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia  24 listopada 2010 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 11 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 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) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU 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. DzU nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 

167, poz. 1759; z 2005 r. DzU nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. DzU nr 17, poz. 

128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. DzU nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 

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

1241; z 2010 r. DzU nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146)  Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

- § 4 ust. 3 uchwały Nr 3/2010 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny  

z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w części 

dotyczącej wyrazu „Przewodniczącego” z powodu naruszenia art. 234 w związku z art. 240 

ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 

1240 z późn. zm.) 

 

w s k a z u j e  

 

-  w § 3 ust. 1 w/w uchwały naruszenie art. 234 w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. 

 

 

 

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

W dniu 2 listopada 2010 r. r. przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę  

Nr 3/2010 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z dnia 8 września 2010 

r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W uchwale, przywołując w 

podstawie prawnej  art. 234 ust. 1 ustawy o finansach publicznych postanowiono: 

-   § 1 - Zarząd Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny opracowuje i przedkłada 

Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny projekt budżetu według 

niniejszej uchwały, która określa tryb prac nad jej powstaniem, 

- § 3 ust. 1 - Na podstawie otrzymanych materiałów Przewodniczący Zarządu 

przygotowuje projekt budżetu w formie uchwały budżetowej (..), 
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- § 4 ust. 3 - Bez zgody Przewodniczącego Zarządu nie można wprowadzić  

w projekcie uchwały budżetowej zmian, powodujących zmniejszenie dochodów lub 

zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetowego. 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel Związku 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; 

 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.  

Organ stanowiący może ustalić inne elementy istotne dla trybu prac nad projektem  

uchwały budżetowej jednakże bezsprzecznie powinny one być związane z zakresem 

przedmiotowym uchwały identyfikowanym z trybem prac nad projektem uchwały budżetowej. 

 Zgodnie z przepisami uregulowanymi w ustawie o samorządzie gminnym, Rozdziale 7 - 

Związki i porozumienia międzygminne, plan finansowy związku uchwalany jest przez 

zgromadzenie związku (art. 73a ustawy). Organem zobowiązanym do przygotowania  

i przedstawienia zgromadzeniu projektu planu finansowego jest zarząd związku 

międzygminnego, który stosownie do art. 73 ustawy o samorządzie gminnym jest organem 

wykonawczym związku. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przepisy tej ustawy, dotyczące 

jednostek samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio do związków gmin.  

I tak wskazać należy przepis art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, stanowiący, 

iż  bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki 

samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie 

wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

W odniesieniu do postanowień regulowanych w § 4 ust. 3 uchwały Nr  3/2010 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny Kolegium stwierdza, iż 

uzależnienie możliwości wprowadzenia zmian przez organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego (zgromadzenie związku), w zakresie określonym w art. 240 ust. 2 ustawy  

o finansach publicznych, nie od zgody zarządu ale od zgody przewodniczącego tego zarządu 

narusza w sposób istotny wskazany art. 240 ust. 2 ustawy. 

W zakresie postanowień regulowanych w § 3 ust. 1 uchwały  nr 3/2010,  odnoszących się do 

określenia obowiązków Przewodniczącego dotyczących przygotowania projektu budżetu 

związku oraz przedstawienia projektu w formie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem 

 i materiałami informacyjnymi Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

Kolegium wskazuje, iż zgodnie z art.  238 ust. 1  projekt uchwały budżetowej sporządza 

zarząd jednostki samorządu terytorialnego, a nie jego przewodniczący. 

 Podniesione nieprawidłowości z § 3 ust. 1 uchwały  nr 3/2010, w związku z regulacją 

określoną w § 1 tej uchwały stanowiącą, iż: „Zarząd Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki 

Prosny opracowuje i przedkłada Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny 
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projekt budżetu według niniejszej uchwały, która określa tryb prac nad jej powstaniem”,  

Kolegium uznało za nieistotnie naruszające przepis art. 238 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 

 

 

 

 


