
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr 25/71/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 2 listopada 2011 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 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;  

z 2010 r. nr 238, poz. 1578) 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, nr 40 poz. 230, nr 106, poz. 

675; z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777)  Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć   

 

uchwały nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 września 2011 r.  

w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie 

zaciągać zobowiązania z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie  

gminnym 

 

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

 

W dniu 7 października 2011 r. przedłożono do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu uchwałę nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 września 

2011 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może 

samodzielnie zaciągać zobowiązania, w której podstawie prawnej przywołano art. 18 ust. 2 

pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym. W uchwale Rada Miejska określiła maksymalną 

kwotę, tj. 382.000 zł brutto, do której Burmistrz może w 2011 r. samodzielnie zaciągnąć 

zobowiązanie na realizację w 2012 r. zadania o nazwie: „E-usługi dla mieszkańców szansą 

rozwoju Gminy Zdzieszowice”.  

 

Pismem nr FN.3021.199.2011 z dnia 25.10.2011 r. Z-ca Burmistrza wyjaśnił m.in., że w dniu 

16 marca 2010 r. zawarto umowę na dofinansowanie projektu ze środków RPO WO 2007-

2013 pn. „E-usługi dla mieszkańców szansą rozwoju Gminy Zdzieszowice”. Wg zapisów 

umowy rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na dzień 28.05.2008 r., a zakończenie 

rzeczowe zadania miało nastąpić do dnia 30.09.2011 r.  

W budżecie na rok 2010 zaplanowano środki na realizację projektu w kwocie 85.000 zł. 

Wydatkowano kwotę 61.000 zł na dokumentację techniczną (studium wykonalności i analizę 

przedwdrożeniową). Zadanie to nie zostało ujęte w przedsięwzięciach, gdyż Wieloletnią 

Prognozę Finansową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
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publicznych po raz pierwszy sporządzaliśmy w 2011 r. a, że jego realizacja miała zakończyć 

się w 2011 r. zostało uznane za zadanie jednoroczne. W budżecie gminy na 2011 r. 

zaplanowano środki na realizację tego zadania w wysokości 382.000 zł w rozdz. 75023 § 

6050. Jednakże, ze względu na niezmiernie trudną sytuację finansową gminy odstąpiono od 

realizacji projektu w bieżącym roku i postanowiono o przesunięciu terminu realizacji zadania 

na rok 2012. W związku z powyższym uchwałą nr XIII/98/2011 z dnia 27.09.2011 r. środki w 

rozdz. 75023 § 6050 zostały zmniejszone o kwotę 382.000 zł. Jednocześnie podjęto uchwałę nr 

XIII/100/2011 w której upoważniono Burmistrza w 2011 r. do zaciągnięcia zobowiązania na 

realizację w 2012 r. zadania „E-usługi dla mieszkańców szansą rozwoju Gminy 

Zdzieszowice”. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 211 ustawy o finansach publicznych, podstawą 

gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest 

uchwała budżetowa. W myśl zaś art. 60 ustawy o samorządzie gminnym organowi 

wykonawczemu przysługuje wyłączne prawo zaciągania zobowiązań mających pokrycie w 

ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych 

przez radę gminy.  

Na mocy art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie 

zaciągać zobowiązania. Przepis ten nie upoważnia jednak organu stanowiącego do 

podejmowania decyzji o wydatkach które dopiero mogą znaleźć odzwierciedlenie w zapisach 

uchwały budżetowej na 2012 r.  

Opisany powyżej stan faktyczny wiązać należy z planowaniem wieloletnim. W myśl 

art. 228 ustawy o finansach publicznych, uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania 

zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć, przy czym przez 

przedsięwzięcie zgodnie z art. 226 ust. 4 należy rozumieć wieloletnie projekty, programy lub 

zadania. Stosownie natomiast do art. 226 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy o finansach publicznych w 

wykazie przedsięwzięć określa się m. in. limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit 

zobowiązań. 

W ocenie Kolegium istotą uchwały nr XIII/100/11 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

jest upoważnienie organu wykonawczego do zaciągnięcia w roku 2011 zobowiązania do 

ponoszenia wydatków bieżących w 2012 r. na przedsięwzięcie pod nazwą: „E-usługi dla 

mieszkańców szansą rozwoju Gminy Zdzieszowice”. 

W świetle wskazanych powyżej przepisów stwierdzić należy, iż ustawodawca w 

sposób wyraźny określił miejsce i formę udzielania takiego upoważnienia. Miejscem tym jest 

uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zaś formą określenie limitów 

zobowiązań i wydatków w załączniku o przedsięwzięciach stanowiącym element tejże 

uchwały. Brak jest zatem podstaw prawnych do sytuowania zapisów o tym charakterze w 

innych uchwałach niż WPF, w szczególności, podstawy takiej nie stanowi powołany w 

podstawie prawnej uchwały nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach przepis art. 

18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym. 

 

W świetle powyższego, zapisy uchwały nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w 

Zdzieszowicach nie znajdują oparcia w powołanych wyżej przepisach prawa, w związku z 

czym postanowiono orzec jak w sentencji.  

 



3 

 

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 

 

 


