
 

REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

 

Uchwała nr    15/63/2007 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 13 lipca 2007 r. 
 

Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 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 uchwale Nr X/65/2007 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, naruszenie prawa poprzez 

podjęcie tej uchwały na podstawie art. 130 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 

finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), która 

z dniem 1 stycznia 2006 roku została uchylona na podstawie art. 244 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

 

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

 

 W dniu 28 czerwca 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę Nr X/65/2007 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, w której w podstawie 

prawnej powołano art. 130 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

       Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 13 lipca 2007 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:  

        Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku, stosownie do treści art. 1 

pkt 3, określa zasady planowania i dysponowania środkami publicznymi. Dysponowanie 

środkami publicznymi może być wykonywane z zachowaniem przepisów prawnych 

dotyczących w szczególności poszczególnych rodzajów wydatków ujętych w uchwale 

budżetowej. Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego, jak  stanowi art. 165  

ust. 1 powołanej ustawy o finansach publicznych, jest rocznym planem dochodów i 

wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.  Artykuł 191 ust. 1 tej ustawy ustala 

zasadę, zgodnie z którą niezrealizowane wydatki zamieszczone w budżecie wygasają z 

upływem roku budżetowego. Zasada ta jest prostą konsekwencją wspomnianej roczności 

budżetu, o której mowa w art. 165 ustawy. Od zasady roczności budżetu, ustawa o finansach 

publicznych przewiduje wyjątek, bowiem organ stanowiący Gminy może podjąć uchwałę o 
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niewygaśnięciu określonych wydatków, które nie zostaną zrealizowane w danym roku 

budżetowym. Podstawą prawną podjęcia takiej uchwały będzie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych.  

        Powołany w podstawie prawnej uchwały Nr X/65/2007 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 

czerwca 2007 roku przepis art. 130 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) nie może stanowić 

podstawy prawnej do jej podjęcia, bowiem wymieniona ustawa z dniem 1 stycznia 2006 roku 

utraciła moc prawną na podstawie art. 244 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach 

publicznych. Działania organów władzy publicznej są wyznaczone przez prawo, które określa 

podstawę prawną i granice ich działania. Podstawa prawna oznacza, że każde działanie 

organów władzy publicznej powinno być oparte na upoważnieniu przez normę ustawową. 

Naruszenie prawa, o którym wyżej mowa w sentencji uchwały, Kolegium zakwalifikowało do 

kategorii naruszeń wykazujących cechy nieistotnego naruszenia prawa, bowiem, jak wyżej 

wykazano, powołanie niewłaściwej podstawy prawnej nastąpiło w sytuacji kiedy istnieje 

przepis umocowujący do jej podjęcia w ustawie z 30 czerwca 2005 r. 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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


