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REGIONALNA   IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr   4/5/2015 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 lutego 2015 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.- Dz.U. z 2012 r., 

poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu  

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr VI/21/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 

sprostowania oczywistych omyłek w treści uchwały nr IV/9/14 Rady Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na 2014 r. 

wobec naruszenia art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).  

 

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

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono w dniu 30 stycznia 2015 r. uchwałę 

VI/21/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie sprostowania 

oczywistych omyłek w treści uchwały nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 

grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na 2014 r. W uchwale  

przywołując w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym, art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

oraz   art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

postanowiono w § 1 o sprostowaniu oczywistych omyłek, tj.: 

„1) W § 1 pkt 2 pierwszy wiersz brzmi: 

„Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 673 067,52 zł z tego:”; 
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a powinien brzmieć: 

„Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 285 911,00 zł z tego:”; 

2) W § 1 pkt 2 tiret piąte brzmi: 

-„§ 0770- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę 669 714,52 zł” 

a powinno brzmieć: 

- „§ 0770- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę 282 558,00 zł.” 

3) W § 1 pkt 3 pierwszy wiersz brzmi: 

„Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 193 578,26 zł z tego:”. 

a powinno brzmieć: 

 „Zwiększa  się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 193 578,26 zł z tego:”. 

 

Na posiedzenie Kolegium stawili się przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego, 

tj. radca prawny Zofia Cioma oraz zastępca skarbnika Gminy Niemodlin Bogusława 

Krawczyk. Wyjaśniły m.in. że „(…) problem pojawił się na etapie wykonawczym uchwały i 

wtedy skarbnik stwierdził, iż zapisy są mylne. Najrozsądniejszym rozwiązaniem w takiej 

sytuacji było podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek, która nie jest 

uchwałą merytoryczną ale korygującą oczywiste omyłki (…) gdyby była taka możliwość to 

błąd zostałby poprawiony w inny sposób, ale w dniu 18 grudnia 2014 r. odbyła się ostatnia 

sesja w roku 2014. Jedynym rozwiązaniem było przeprowadzenie zmian tą uchwałą”. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez 

organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza 

prawo, w konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności 

bądź też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią 

orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów 

skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć 

należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, 

podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa 

materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę 

podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn.  SA/Wr  949/96; wyrok 

NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97). 
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Zgodnie z przywołanym w podstawie prawnej uchwały organu stanowiącego 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. 

Stosownie do art. 211 ustawy o finansach publicznych budżet jednostki samorządu 

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

jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy, który 

jest rokiem kalendarzowym. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. 

Zgodnie z powoływanym w podstawie prawnej art. 113  § 1 kodeksu postępowania 

administracyjnego  organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony 

prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki 

w wydanych przez ten organ decyzjach.  

W odniesieniu do przedmiotu sprawy i przywołanej przez organ podstawy prawnej 

uzasadniającej działanie organu wskazać należy, iż zgodnie z utrwalonymi poglądami sądów 

administracyjnych (vide wyroki: WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2014 r. 

II SA/Go 371/14, Lex nr 147 6461; WSA w Krakowie z dnia 12 lutego 2013 r. III SA/Kr 

320/12, Lex nr 1278044; WSA w Warszawie z dnia 12 lutego 2013 r. VII SA/Wa 2258/12 

Lex nr 1324146) granice ingerencji w treść podejmowanych przez organ decyzji (we 

właściwej dla danego organu formy jej podejmowania) w drodze sprostowania oczywistej 

omyłki są ograniczone.  

W orzecznictwie podkreśla się bowiem, iż instytucja sprostowania oczywistej omyłki o 

jakiej mowa w przywołanym przepisie dotyczy oczywistych omyłek pisarskich, polegających 

na niewłaściwym - wbrew zamierzeniu organu - użyciu wyrazu, jego widocznie mylnej 

pisowni, opuszczeniu jednego bądź kilku wyrazów. Inne oczywiste omyłki to omyłki stojące 

na równi z błędami pisarskimi, polegające na tym, że w decyzji wyrażono treść, która 

widocznie jest niezgodna z myślą organu, a została wpisana przez przeoczenie, tj. 

niewłaściwy dobór słowa. 

Podkreśla się przy tym, iż prostowanie decyzji w trybie art. 113 § 1 k.p.a. może dotyczyć 

tylko nieistotnych wadliwości, polegających na prostowaniu błędów pisarskich i 

rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek. 

 Różnica pomiędzy zmianą uchwały a jej sprostowaniem wynika z tego, czy uchwała jest 

dotknięta wadą istotną czy też nieistotną. Sprostowanie na podstawie art. 113 § 1 k.p.a. nie 
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może jednak prowadzić do merytorycznej zmiany i to nawet wówczas, gdy zaistniały 

rozbieżności pomiędzy treścią rozstrzygnięcia a uzasadnieniem, wyrażającym wolę organu. 

Sprostowaniu nie podlegają wady (błędy i omyłki) istotne m.in. w zakresie konsekwencji 

prawnych zastosowania określonej normy prawnej (J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. 

Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, 9 Wydanie, Wydawnictwo 

C.H. Beck, s. 551).  

W tej formie nie jest zatem możliwe takie ingerowanie w treść decyzji administracyjnej, 

które - co do zasady - mogłoby przyczynić się do zmiany jej rozstrzygnięcia merytorycznego. 

Sprostowanie nie może prowadzić do merytorycznej zmiany decyzji czy ponownego 

rozstrzygnięcia w sposób odmienny od pierwotnego. 

Oczywista omyłka w rozumieniu art. 113 § 1 k.p.a. to bowiem widoczne, niezgodne z 

zamierzonym, niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylna pisownia czy też opuszczenie 

jakiegoś wyrazu. 

Mając na względzie treść normatywną art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie 

gminnym, art. 211 oraz art. 113 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 

stwierdzić należy, iż przedmiot uchwały pozbawiony jest podstaw prawnych. Wobec 

powyższego, zdaniem Kolegium charakter i zakres ingerencji organu stanowiącego uchwałą 

nr VI/21/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w treść uchwały nr IV/9/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. 

uznać należy za istotną i prowadząca do zmiany merytorycznej postanowień zawartych w 

w/w uchwale.  

 

Tym samym Kolegium RIO w Opolu postanowiło jak w sentencji. 

 Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługu-

je - 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 


