
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  
 

Uchwała nr 27/75/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 14 grudnia 2011 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - 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 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 

62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 

717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 

1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 

1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 

142 i Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 117, 

poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu  

 
 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć   

 

uchwały nr X/62/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie 

zapewnienia środków na sfinansowania z budżetu Gminy Strzeleczki rozszerzonego zakresu 

opracowania dla projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 409 

na odcinku Zielina-Kujawy wobec naruszenia art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez udzielenie pomocy 

finansowej z budżetu roku przyszłego. 

 

 

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

W dniu 21 listopada 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę Nr X/62/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie 

zapewnienia środków na sfinansowania z budżetu Gminy Strzeleczki rozszerzonego zakresu 

opracowania dla projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 409 

na odcinku Zielina-Kujawy.  

W uchwale, przywołując w podstawie prawnej art. 10 ust. 2 i 18 ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i 220 ust. 1 i 2 ustawy o finansach 

publicznych, Rada Gminy postanowiła w § 1 iż:  

Gmina Strzeleczki zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie na rok 2012 środków 

finansowych w wysokości 20 000 zł jako dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na 

sfinansowanie rozszerzonego zakresu opracowania dla projektu budowlano-wykonawczego 

rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 409 na odcinku Zielina-Kujawy. 
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Pismem nr RG.0004.27.2011 z dnia 30.11.2011 r. wyjaśniono, iż ww. uchwała została 

podjęta w celu umożliwienia zawarcia w roku bieżącym umowy z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Opolskiego na współfinansowanie przez gminę w 2012 r. opracowania 

projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 409 na odcinku 

Zielina-Kujawy. 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego, prawidłowo 

zawiadomionej, nie stawił się. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Zgodnie z art. 211 ustawy o finansach publicznych budżet jednostki samorządu 

terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej 

jednostki. 

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego w danym roku budżetowym, w tym również podstawę do udzielenia w ramach 

posiadanych przez jednostkę środków, pomocy finansowej, o której mowa w art. 220 w 

związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. 

Opisany powyżej stan faktyczny zabezpieczenia w budżecie na rok 2012 środków 

finansowych 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. Zadanie, na które Rada Gminy w uchwale nr X/62/11 zdecydowała o 

zabezpieczeniu środków w budżecie na rok 2012 nie zostało ujęte w wieloletniej prognozie 

finansowej obowiązującej w jednostce. 

Wobec powyższego, żadna z powołanych w podstawie prawnej uchwały X/62/11 Rady 

Gminy Strzeleczki norm, w tym art. 10 ust. 2 i 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, nie 

upoważnia organu stanowiącego do podejmowania decyzji, które dopiero mogą znaleźć 

odzwierciedlenie, w zapisach uchwały budżetowej na 2012 r.  

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.  

Podniesione nieprawidłowości, zdaniem Kolegium,  w sposób istotny naruszają wskazany  

przepis art. 211 o finansach publicznych w związku z czym postanowiono orzec jak  

w sentencji.  

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 

 


