
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr  15/70/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 13 lipca 2007 r. 

 
Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. DzU 
nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU 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 
2006 r. nr 249, poz. 1832) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

w s k a z u j e  

 
w § 2 ust. 2 uchwały nr VII/95/07 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 maja 2007 r.  w 
sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w 
Gminie Grodków”, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków 
pomocy technicznej do Funduszu Spójności oraz zawarcia porozumienia z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, naruszenie art. 58 ust. 1 ustawy o 
samorządzie gminnym.  

 

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

W dniu 14 czerwca 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 
uchwałę nr VII/95/07 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 maja 2007 r.  w sprawie 
współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w 
Gminie Grodków”, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków 
pomocy technicznej do Funduszu Spójności oraz zawarcia porozumienia z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Przedmiotowa uchwała w części dotyczącej § 1 zgodnie z właściwością określoną ustawą o 
samorządzie gminnym została zbadana przez Wojewodę Opolskiego.  
Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 13 lipca 2007 r. przedstawiciel Gminy 
zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu badając w 
trybie nadzoru § 2 uchwały wskazuje, co następuje: 
 Stosownie do brzmienia dyspozycji art. 58 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwały 
organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których 
zobowiązania te zostaną pokryte. Ramy identyfikacji źródeł dochodów winny zostać 
odniesione do regulacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która jak 
wynika z brzmienia art. 1 pkt 1 określa  źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego 
oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów.  
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Tym samym określenie przez Radę Miejską w Grodkowie w § 2 ust. 2 uchwały nr VII/95/07 
z dnia 30 maja 2007 r., iż realizacja zabezpieczenia (zobowiązania wekslowego) następować 
będzie z budżetu Gminy Grodków bez wyszczególnienia źródła dochodów z którego 
zobowiązanie zostanie pokryte implikuje wskazaniem naruszenia uprzednio powołanego art. 
58 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

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.  

 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 w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

                    Przewodniczący Kolegium 


