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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

Uchwała nr  33/73/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 28 października 2020 r. 
 

Na podstawie art. 11 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2137) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

w s k a z u j e  

w uchwale nr XVIII/158/2020 Rady Gminy Pokój z dnia 16 września 2020 r. w sprawie trybu 

pracy nad projektem uchwały budżetowej, naruszenie art. 234 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.). 

 

 

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

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 28 września 2020 r. doręczono 

uchwałę nr XVIII/158/2020 Rady Gminy Pokój z dnia 16 września 2020 r. w sprawie trybu 

pracy nad projektem uchwały budżetowej.  

Rada Gminy powołując w podstawie prawnej uchwały art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, określiła m.in. wymogi dotyczące uzasadnienia (§ 6 ust. 2 pkt 

14 uchwały) oraz w § 7 ust. 1 ustaliła, iż „Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przesyła 

projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi stałym Komisjom Rady.”  

Postępowanie nadzorcze wykazało, iż w uchwale nie określono materiałów 

informacyjnych, które Wójt przedłoży organowi stanowiącemu wraz z projektem uchwały 

budżetowej.  

W wyjaśnieniach złożonych pismem FIN-I-3014-13/20 z dnia 23 października 2020 r. 

Wójt Gminy wyjaśniła, iż „W dniu 16 września 2020 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 

XVIII/158/2020 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uchwała miała 

odpowiadać wymogom określonym w art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. W treści uchwały wskazano wymaganą szczegółowość projektu budżetu Gminy 

Pokój oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej gminy. Przy 

ustalaniu wymogów dotyczących uzasadnienia projektu rada gminy pominęła jednak kwestię 

materiałów informacyjnych, o których mowa jest w ust. 3 art. 234 wyżej wymienionej ustawy. 

Brak takich regulacji jest wynikiem przeoczenia”.  

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej gminy.  

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do treści art. 234 ustawy o finansach publicznych, uchwała organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej określa w szczególności: 

1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
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2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki 

samorządu terytorialnego; 

3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały 

budżetowej.  

Przepis art. 234 ustawy ustala minimalną szczegółowość uchwały organu stanowiącego 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Do zakresu normowania spraw 

objętych uchwałą, o której mowa w ww. art. 234 ustawy, należy zatem bezsprzecznie określenie 

przez organ stanowiący materiałów informacyjnych, które zarząd przedłoży organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnemu wraz z projektem uchwały budżetowej.  

W § 6 ust. 2 pkt 14 uchwały nr XVIII/158/2020 Rady Gminy Pokój z dnia 16 września 

2020 r. sformułowano wymogi dotyczące dołączanego do projektu uzasadnienia. Nie określono 

natomiast w żaden sposób wymogów dotyczących materiałów informacyjnych. Powyższa 

nieprawidłowość narusza w sposób nieistotny wskazany przepis art. 234 pkt 3 ustawy o 

finansach publicznych.  

 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do 

wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

    Grzegorz Czarnocki 
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