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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr  20/39/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 listopada 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 (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 ze 

zmianami) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2013 r. poz. 594 ze zmianami) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr IX.68.2015 Rady Gminy Wilków z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 

remontu drogi z powodu naruszenia art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)  

 

Uzasadnienie 
 

 W dniu 6 listopada 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr IX.68.2015 Rady Gminy Wilków z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 

remontu drogi. Przywołując w podstawie prawnej uchwały przepisy art. 18 ust. 1 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rada Gminy Wilków uchwaliła w § 1 uchwały 

dokończenie budowy drogi transportu rolnego od miejscowości Młokicie w kierunku byłej 

owczarni, natomiast w § 2 uchwały wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy 

Wilków.  

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium zapoznało się także z wyciągiem z 

protokołu Nr IX.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2015 r. oraz 

projektem uchwały Rady Gminy, które wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jak 

wynika z przekazanych wraz z uchwałą dokumentów, przedmiotowa uchwała została podjęta 

z własnej inicjatywy Radnego Gminy Wilków. W załączonym do projektu uchwały 

uzasadnieniu wskazano przesłanki do wykonania remontu drogi, jak również wskazano 

sposób finansowania, tj. koszt zakupu klińca zostanie pokryty ze środków budżetowych ujętych 

w planie finansowym na 2015 r. na remonty dróg, a koszt rozplantowania i uwałowania 

zostanie pokryty z wolnych środków wprowadzonych do budżetu.  

 

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo powiadomionej 

Gminy.  

 

Kolegium stwierdza, co następuje.  

Jak wynika z dyspozycji 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 orzeczenie w całości lub w części jej nieważności 

bądź też wskazanie nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym należy za ukształtowaną 

linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego, iż do rodzajów naruszeń przepisów 

skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć 

należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, 
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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).  

 

Mając na względzie postanowienia badanej uchwały, Kolegium uznało, iż podstawę 

badania nadzorczego stanowi art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, identyfikując przedmiotową uchwałę – mimo wskazanej w niej podstawy 

prawnej – jako wadliwie podjętą uchwałę w sprawie zmiany budżetu.  

Kompetencje rady gminy określone są w art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym z tym, że w art. 18 ust. 1 została zawarta ogólna norma kompetencyjna 

stanowiąca, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 

działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, a w art. 18 ust. 2 ustawodawca ściśle 

określił, które kompetencje przysługują wyłącznie radzie gminy. Należy jednak mieć na 

względzie, że ta sama ustawa w art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 stanowi, iż wójt wykonuje uchwały 

rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa i do zadań wójta należy w 

szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym.  

W myśl postanowień art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, podstawą 

gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest 

uchwała budżetowa. Proces tworzenia i wykonywania budżetu powierzono organom gminy 

dokonując rozgraniczenia ich kompetencji. Tworzenie budżetu poprzez podejmowanie 

uchwały budżetowej oraz jej zmian należy do wyłącznej kompetencji rady gminy (art. 18 ust. 

2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym), zaś przygotowanie projektu uchwały budżetowej 

wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należy do wyłącznej 

kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Stanowi o tym treść 

art. 233 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dlatego organ stanowiący nie może w tym 

zakresie oddziaływać na organ wykonawczy w sposób wiążący, poprzez wydawanie 

wskazówek czy zaleceń dotyczących zarówno zadań, jakie powinny być ujęte w budżecie, jak 

i sposobu ich finansowania a tym bardziej podejmować decyzji w tym zakresie.  

Powoływanie w badanej uchwale jako podstawy prawnej art. 18 ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym, nie znajduje uzasadnienia w treści tego przepisu. Przepis ten określa 

jedynie właściwość przedmiotową rady gminy i może być podstawą prawną przepisów 

gminnych tylko wówczas, gdy upoważnia radę do podjęcia uchwały w rodzajowo wskazanej 

sprawie (podobnie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 16 marca 

2006 r. sygn. III SA/Lu 29/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 

dnia 13 grudnia 2006 r. sygn. II SA/Wr 504/06.)  

Uchwała zobowiązująca organ wykonawczy do zamieszczenia w budżecie wydatków 

na określony cel jest dotknięta wadą istotnego naruszenia prawa, jako podjęta bez podstawy 

prawnej i naruszająca wyłączną inicjatywę wójta do sporządzenia projektu uchwały o zmianie 

uchwały budżetowej.  

 

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 


