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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr 7/8/2014 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 19 marca 2014 r. 
 

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października  

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

s t w i e r d z a  

 

w uchwale nr XLIX/569/14 Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia 11 lutego 2014 r.  

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 233  

pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885  

ze zm.). 

 

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do dnia 29 marca 2014 r.  

w sposób wskazany w uzasadnieniu. 

 

 

 

 

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

 

 W dniu 25 lutego 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę XLIX/569/14 Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie 

zmian w budżecie miasta na rok 2014. Powołując przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy  

o samorządzie gminnym oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, Rada 

Miasta uchwaliła: 

 - zwiększenie przychodów o kwotę 3.804.921,06 zł, 

 - zwiększenie wydatków o kwotę 3.804.921,06 zł, 

 - zmiany w „Wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 r.” (zał. nr 8), 

   polegające na : 

      - wprowadzeniu nowych zadań, 

      - zwiększeniu wydatków niektórych istniejących zadań. 

 

 Pismem  nr  Or.0711.5.2014 z dnia 27 lutego br., skierowanym do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu, Prezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle zawiadomił o podjęciu przez 

Radę Miasta Kędzierzyn - Koźle, z naruszeniem przepisów art. 230 ust. 1 i art. 233 pkt. 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, następujących uchwał: 

-  nr XLIX/569/14 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014, 

- nr XLIX/570/14 z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej   

   prognozy finansowej.  
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W uzasadnieniu Prezydent podniósł m.in., że w debacie nad projektami uchwał jeden 

z radnych złożył na piśmie na ręce przewodniczącego Rady Miasta „Wniosek  

do wprowadzenia zmian do złożonego projektu w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 

2014." Wniosek ten zawierał propozycje wprowadzenia zarówno do budżetu miasta  

jak i do wieloletniej prognozy finansowej zmian nieobjętych opracowanymi i przedłożonymi 

Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta projektami uchwał. Mimo że Prezydent Miasta 

nie wyraził zgody na wprowadzenie do budżetu miasta i do wieloletniej prognozy finansowej 

zmian proponowanych we wniosku radnego, Rada Miasta w jednym głosowaniu nad całością 

tego wniosku przyjęła go, a następnie podjęła ww. uchwały. Zdaniem Prezydenta,  uchwały 

podjęto z naruszeniem przepisów art. 230 ust. 1 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, ponieważ zmiany zostały zaprojektowane przez kogo innego 

niż Prezydenta Miasta, na które to zmiany Prezydent Miasta zgody nie wyraził. 

          Jak wynika z treści dołączonego do pisma wniosku radnego, do złożonego  

przez Prezydenta projektu w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 wprowadzono 

następujące zmiany: 

I. Zmniejsza się przychody w § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 

 na rynku krajowym o kwotę : 6.000.000,00 zł. 

  II.   Zmniejsza się wydatki się na realizacje zadań na łączną kwotę 6.000.000.00 zł, w tym:  

       1. PT przebudowy ul. Filipa Pieli - 100.000,00 zł. 

       2. PT przebudowy ul. Sucharskiego - 85.000,00 zł. 

       3. PT przebudowy ul. Przodowników Pracy - 36.000,00 zł. 

       4. PT budowy drogi dojazdowej do posesji Przyjaźni - 25.000,00zł. 

       5. PT przebudowy ul. Bolesława Śmiałego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Władysława  

            Łokietka, ul. Leszka Białego  - 120.000,00 zł. 

       6.  Przebudowa i rozbudowa Al. Jana Pawła II o ul. Kozielskiej - 2.525.615,00 zł. 

       7. Budowa boisk w ramach zadania : Budowa placu zabaw przy ul. Kołłątaja - 

   300.000,00 zł. 

       8. Oświetlenie Parku Miejskiego w Sławięcicach - 320.000,00 zł. 

       9. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i boiska przy ul. Gajowej - 50.000,00 zł. 

     10. Zagospodarowanie zdegradowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kłodnica  

           w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie Parku Edukacyjnego  - 2.438.385,00 zł 

   III. Zmienia się nazwę zadania : 

1. PT i przebudowa ul. Tuwima - 56.000,00 zł w 2014 roku i 3.200.000,00 zł w latach 

2015 - 2017. 

2. PT i przebudowa ul. Limanowskiego -32.000,00 zł w 2014 roku i 320.000,00 zł  

w roku 2015. 

3. PT i przebudowa ul. Spokojnej na os. Kuźniczka - 98.000,00 zł w 2014 roku  

i 800.000,00 zł w latach 2014-2016.  

      4. Dokumentacja projektowa i budowa sali gimnastycznej oraz Miasteczka Ruchu  

           Drogowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Cisowej - 300.000,00 zł  

           w 2014 roku i 3.200.000,00 zł w latach 2015-2016. 

 

Na posiedzenie Kolegium stawili się przedstawiciele prawidłowo zawiadomionej 

gminy, którzy podtrzymali stanowisko Prezydenta, zawarte w ww. piśmie. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z 

wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium z tego tytułu. 
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Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, wójtowi gminy 

przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy. 

              

              Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie 

sporządzenia projektu uchwały: 

     1) budżetowej, 

     2) o prowizorium budżetowym, 

     3) o zmianie uchwały budżetowej, 

przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. 

             Przepisy prawa nie definiują pojęcia inicjatywy prawodawczej, jednakże zagadnienie 

to jest szeroko omówione w orzecznictwie dotyczącym procesu prawotwórstwa,  

jak i w doktrynie opisującej wskazane zagadnienie. Inicjatywa uchwałodawcza jest 

samodzielną propozycją legislacyjną dotyczącą unormowania zagadnień objętych jej 

przedmiotem, a przedmiotowe ramy inicjatywy zależą w zasadzie od uznania jej autorów. 

Realizacja inicjatywy uchwałodawczej polega na przedłożeniu tekstu projektowanej uchwały 

w takiej postaci, aby nadawał się on do uchwalenia bez konieczności dokonywania 

jakichkolwiek zmian. Treść zgłoszonych podczas rozpatrywania projektu wniosków 

(poprawek) nie może iść tak daleko, że jest to w istocie projekt „innego” podmiotu 

(por. wyrok TK z dnia 23 lutego 1999 r., K 25/98, OTK 99/2/23, wyrok TK z dnia 24 marca 

2004 r., K 37/03, OTK-A 04/3/21). 

            Wynikającemu z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz z art. 233 

pkt 3 ustawy o finansach publicznych uprawnieniu wójta do wyłącznej inicjatywy 

uchwałodawczej w zakresie zmian budżetu odpowiada ciążąca na radzie gminy powinność 

rozpatrzenia wniesionego projektu. W ramach prac podjętych nad projektem skierowanym 

pod obrady organu stanowiącego, organ ten może zmieniać kształt zaproponowanego 

projektu. Jednak zmiany do projektu uchwały przedłożonego przez wójta podlegają 

ograniczeniom wynikającym z istoty pojęcia inicjatywy w zakresie stanowienia prawa. 

Granicami możliwych zmian jest zatem zakres treściowy projektu. W przypadku uchwalania 

zmian uchwały budżetowej rada gminy może wprowadzać zmiany konieczne ze względu  

na poprawność czy efektywność regulacji proponowanej przez wójta. Będą to zatem zmiany 

formalne, służące udoskonaleniu czy modyfikacji projektu wójta, ale zawsze w granicach 

wyznaczonych celem i przedmiotem założenia organu wykonawczego. 

            W wyroku WSA w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2008 r.  (sygn. akt I SA/Bk 554/08) 

Sąd stwierdził, iż proces tworzenia i wykonywania budżetu powierzono organom gminy 

dokonując rozgraniczenia ich kompetencji. Tworzenie budżetu poprzez podejmowanie 

uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 4 u.s.g.  

i art. 182 u.f.p.). (…) Warunkiem korzystania przez radę gminy z kompetencji do uchwalania 

i zamian budżetu jest jednak zachowanie procedury przewidującej określoną rolę organu 

wykonawczego. Do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego 

należy przygotowanie projektu uchwały budżetowej oraz inicjatywa zmian tej uchwały (art. 

52 ust. 1 i 2 u.s.g. i art. 179 u.f.p.). Inicjatywa uchwałodawcza to służące danemu podmiotowi 

prawo (niekiedy także obowiązek) przedłożenia organowi stanowiącemu projektu uchwały. 

Uzasadnieniem dla ustawowego zagwarantowania wyłączności inicjatywy uchwałodawczej 

organowi wykonawczemu w zakresie projektu uchwały budżetowej oraz jej zmian jest 

pozycja prawna tego organu i jego odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki 

samorządu terytorialnego oraz wykonanie budżetu jednostki. Wyłączne prawo  

do inicjatywy uchwałodawczej oznacza w szczególności, że organ stanowiący uchwalając 

zmiany uchwały budżetowej na podstawie przedstawionego projektu, nie może niejako "przy 

okazji" zgłoszonych w projekcie zmian wprowadzać własnych poprawek w kwestiach 

nieobjętych tym projektem. Zmiany takie są dopuszczalne jedynie w przypadku wyrażenia na 

nie zgody przez organ wykonawczy. Powyższe nie oznacza, że organ stanowiący musi podjąć 
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uchwałę w kształcie przedstawionym przez zarząd. Zgodzić się należy z poglądem, iż 

inicjatywa uchwałodawcza co do zasady nie wiąże organu stanowiącego w tym znaczeniu, że 

nie pozbawia go możliwości decydowania o treści uchwalonych aktów.  Należy jednak 

odróżnić kwestię decydowania o wysokości dochodów i wydatków, oczywiście w granicach 

określonych przez art. 183 ust. 2 u.f.p. na gruncie przedstawionego projektu uchwały,  

od dokonywania zmian w przedmiocie nie objętym inicjatywą organu wykonawczego. 

Działanie wykraczające poza wskazaną inicjatywę stanowi niewątpliwie istotne naruszenie 

prawa. Przyjęcie stanowiska, iż w przypadku wystąpienia przez organ wykonawczy 

z inicjatywą zmian w określonej części uchwały budżetowej, organ stanowiący uzyskiwałby 

możliwość wprowadzenia zmian w każdej innej części tej uchwały prowadzałoby 

do oczywistego ograniczenia ustawowo zagwarantowanej kompetencji organu 

wykonawczego odnośnie wyłączności inicjatywy uchwałodawczej. Trzeba też podkreślić,  

że zarząd jednostki samorządu terytorialnego, który odpowiada za realizację uchwały 

budżetowej nie może być pozbawiony wpływu na zakres przedmiotowy dokonywanych 

zmian w tej uchwale.  

              Zasadność powyższej interpretacji przepisów potwierdził NSA, rozpatrujący skargę 

kasacyjną. W wyroku z dnia 20 stycznia 2010 roku (sygn.. akt II GSK 276/09), Sąd stwierdził 

również, że o ile w procesie podejmowania uchwały budżetowej możliwość wprowadzenia 

zmian w projekcie tej uchwały przedstawionej przez organ wykonawczy jest ograniczona 

jedynie warunkiem wynikającym z art. 183 ust. 2 u.f.p., o tyle w przypadku dokonywania 

zmiany w już uchwalonym budżecie, uprawnienia rady doznają istotnych ograniczeń. 

Podkreślenia wymaga, że art. 183 ust. 2 u.f.p. dotyczy uprawnień organu stanowiącego  

do wprowadzania zmian w projekcie uchwały budżetowej. Mając na uwadze, że w art. 179 

u.f.p. ustawodawca wyraźnie określa wyłączne kompetencje zarządu jednostki samorządu 

terytorialnego do przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami  

oraz inicjatywy w sprawie zmian tej uchwały, zaś art. 183 ust. 2 u.f.p. odnosi się wyłącznie 

do zmian w projekcie uchwały budżetowej wprowadzanych przez organ stanowiący należy 

przyjąć, że zakres dopuszczalnych zmian w obu sytuacjach jest różny. Art. 179 u.f.p. stanowi,  

że inicjatywa zmian uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji organu 

wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, propozycja zmian 

w budżecie już uchwalonym musi pochodzić od organu wykonawczego. W wypadku,  

gdy organ stanowiący zamierza wprowadzić zmiany w budżecie, mimo braku inicjatywy 

organu wykonawczego, musi uzyskać jego akceptację (zgodę). Również w wypadku, 

gdy w wyniku wystąpienia przez organ wykonawczy z inicjatywą w sprawie zmian  

w budżecie, organ stanowiący chce wprowadzić w nim zmiany nie objęte tą inicjatywą musi 

uzyskać zgodę organu wykonawczego. Wspomniana zgoda powinna być wyrażona w sposób 

wyraźny, nie pozostawiający żadnych wątpliwości. 

               Powyższe wyroki wydane pod rządami nieobowiązującej ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r.  o finansach publicznych, a odnoszące się do  przepisów art. 179 oraz art.  183 ust. 2 

ustawy zachowują nadal aktualność, gdyż ich odpowiednikami są przepisy art. 233  

oraz art. 240 ust. 2 obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

              Jak wynika z uzasadnienia wyroku WSA w Gorzowie Wlk. (wyrok z dnia 14 sierpnia 

2013 r., sygn.. akt II SA/Go 520/13),  „nadal zachowuje aktualność pogląd zawarty w wyroku  

NSA z dnia 20 stycznia 2010 roku (sygn.. akt II GSK 276/09), że propozycja zmian  

w budżecie już uchwalonym musi pochodzić od organu wykonawczego. W wypadku, 

gdy organ stanowiący zamierza wprowadzić zmiany w budżecie, mimo braku inicjatywy 

organu wykonawczego, musi uzyskać jego akceptację (zgodę)”. 

Ponadto, WSA w Olsztynie w wyrok z dnia 25 października 2012 r. (sygn. akt  

I SA/Ol 520/12) stwierdził, iż przyznanie organom stanowiącym prawo do decydowania,  

bez zgody organu wykonawczego, o kształcie większości postanowień uchwały budżetowej, 

prowadziłoby do istotnego zagrożenia dla szeroko pojętego ładu finansów samorządowych 
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i podstawowej zasady równowagi budżetowej. Przyjęcie stanowiska, że w przypadku 

wystąpienia przez organ wykonawczy z inicjatywą zmian w określonej części uchwały 

budżetowej, organ stanowiący uzyskiwałby możliwość wprowadzenia zmian w każdej innej 

części tej uchwały, prowadziłoby do oczywistego ograniczenia ustawowo zagwarantowanej 

kompetencji organu wykonawczego odnośnie wyłącznej inicjatywy uchwałodawczej. 

Kolegium RIO w Opolu znane jest stanowisko NSA, zawarte w wyroku z dnia  

16 lutego 2011 r. (sygn.  akt II GSK 224/10), iż rada gminy jest ograniczona w kształtowaniu 

treści uchwały budżetowej - w tym także dotyczącej zmiany budżetu w trakcie roku 

budżetowego - tylko w takim zakresie, jaki wyraźnie wynika z art. 183 ust. 2 u.f.p. Niemniej 

jednak krytycznie odnieść się należy do uzasadnienia tegoż wyroku, w którym Sąd nie 

odniósł się do kwestii różnicy między procesem uchwalania budżetu a procesem uchwalania 

zmian w budżecie. 

W glosie krytycznej do powyższego wyroku, opublikowanej w „Samorządzie  

Terytorialnym”  nr 1-2/2012, Ryszard Krawczyk  podniósł, iż „Sąd administracyjny wyszedł 

z założenia, że ewentualne wątpliwości co do rozłożenia kompetencji w procesie uchwalania 

budżetu pomiędzy organem stanowiącym a organem wykonawczym należy rozstrzygać 

na rzecz organu stanowiącego. Jednocześnie NSA przyjął, że art. 183 u.f.p. z 2005 r. ma 

zastosowanie nie tylko w procedurze uchwalania uchwały budżetowej, ale również  

w procedurze zmiany budżetu w trakcie roku budżetowego. Sąd odstąpił więc w tym 

przypadku od zasad wykładni językowej, nie wskazując, do jakiej wykładni nawiązał,  

aby moc sformułować tezę, że art. 183 ust. 2 u.f.p. z 2005 r. ma również zastosowanie 

w procedurze "zmiany już wcześniej uchwalonego budżetu. Przeczy temu treść art. 183 ust. 2, 

który wyraźnie wskazuje, że normy tam zawarte dotyczą projektu uchwały budżetowej.  

Bez wątpienia należy przyjąć, że ustawodawca w art. 183 wykazał konsekwencję 

terminologiczną i w każdym z trzech ustępów art. 183 stanowi jednoznacznie o projekcie 

uchwały budżetowej. Jak się wydaje, ustawodawca na straży przestrzegania dyspozycji  

art. 183 ust. 2 postawił organ wykonawczy, choć wprost tego nigdzie nie zaznaczył. Miało 

temu służyć m.in. pozbawienie organu stanowiącego prawa do występowania z nowymi 

inicjatywami uchwałodawczymi w ciągu roku budżetowego”. 

Podobne stanowisko zawarł w glosie krytycznej do analogicznego wyroku NSA  

z dnia 29 września 2011 r., sygn. akt IIGSK 984/10 Andrzej Skibiński (FK 9/2012), 

stwierdzając m.in., że od 2010 r. do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego należy nie 

tylko sama inicjatywa w sprawie zmian uchwały budżetowej w trakcie wykonywania budżetu, 

ale wszelka inicjatywa dotycząca projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej. Wynika 

to nie tylko z porównania przepisów art. 179 ustawy z 2005 r. i art. 233 ustawy z 2009 r.,  

ale głównie z celu dokonanej regulacji w tym zakresie. Nie przesądza to naturalnie  

o kompetencjach organu stanowiącego. Jednak umieszczenie przez ustawodawcę zapisu 

uprawniającego Radę do wprowadzania zmian w projekcie uchwały budżetowej, 

powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków przy jednoczesnym 

zwiększeniu deficytu JST bez zgody organu wykonawczego w przepisie artykułu 240 u.f.p.  

z 2009 r., dotyczącego podjęcia uchwały budżetowej nie później niż do 31 stycznia roku 

budżetowego (art. 240 ust. 1 ustawy) tym bardziej świadczy o intencji odrębnego 

potraktowania projektu uchwały budżetowej i dokonywania zmian po jej uchwaleniu,  

w trakcie roku budżetowego. 

Mając powyższe na uwadze, Kolegium RIO w Opolu uznało, że Rada Miasta 

naruszyła regulacje zawarte w powołanych wyżej przepisach ustawy o finansach publicznych 

oraz o samorządzie gminnym, które miały charakter istotnego naruszenia prawa, a były 

spowodowane wadliwym uznaniem przez ten organ posiadania kompetencji do dokonania 

zmian w uchwalonym budżecie bez inicjatywy w tym zakresie organu wykonawczego gminy.  
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Doprowadzenie wskazanych wyżej nieprawidłowości do stanu zgodnego z prawem, 

powinno nastąpić poprzez dokonanie takich zmian odpowiednich wielkości uchwały 

budżetowej, które otrzymały aprobatę Prezydenta Miasta. 

Termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wyznacza się do dnia  

29 marca 2014 r.  

 

W przypadku niedoprowadzenia do zgodności zapisów uchwały z obowiązującymi 

przepisami prawa w zakreślonym terminie Izba podejmie działania w trybie określonym  

art. 12 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 
 

 


