
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr    23/93/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 października 2007 r. 
 

Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 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) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity z 2001 r. - DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 

113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 

1568; z 2004 r. nr 116, poz. 1203; nr 102, poz. 1055; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 

1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

§ 5 w części dotyczącej określenia struktury uchwały budżetowej (pkt 1 do pkt 11) oraz § 6 i 

§ 7 uchwały nr XII/70/07 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2007 r. w 

sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Niemodlin z powodu naruszenia 

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 

2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

 

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

 

 W dniu 5 października 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XII/70/07 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie 

określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Niemodlin. Przywołując w podstawie 

prawnej uchwały art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska postanowiła 

m.in.: 

− w § 5 „W terminie do dnia 10 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Burmistrz 

Niemodlina, po rozpatrzeniu zgłoszonych wniosków i uwag, opracowuje projekt uchwały 

budżetowej określającej w szczególności: 

1. prognozowane dochody wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, 

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

3. wydatki budżetowe w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z 

wyodrębnieniem: 

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności: 

• wynagrodzeń i pochodnych od wy narodzeń, 

• dotacji, wydatków na obsługę długu, 

• wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu 

poręczeń i gwarancji, 

• pozostałych wydatków bieżących, 

b) wydatków majątkowych; 

4. źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej, 

5. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem 

wydatków na finansowanie poszczególnych programów, 
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6. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w części 

związanej z realizacją zadań Gminy Niemodlin, 

7. plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i 

dochodów własnych jednostek budżetowych, 

8. plany przychodów i wydatków funduszy celowych, 

9. limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

10. dotacji, 

11. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych”; 

− w § 6 „W projekcie uchwały budżetowej Burmistrz opracowuje prognozę łącznej kwoty 

długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i 

zaciągniętych zobowiązań oraz informację o stanie mienia komunalnego, zawierającą: 

1. dane dotyczące przysługujących Gminie Niemodlin praw własności, 

2. dane dotyczące: 

a) innych niż własność praw majątkowych, 

b) posiadania, 

3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej 

informacji, 

4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz wykonywania posiadania, 

5. inne dane i informację o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego”.  

−  w § 7  „Burmistrz Niemodlina przedstawia projekt uchwały budżetowej Radzie Miejskiej 

w Niemodlinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania w 

terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy”.  

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 25 października 2007 r. przedstawiciel 

Gminy zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie 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 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).  

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, procedurę uchwalania budżetu 

oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa 

rada gminy. Jak powszechnie podnosi się w literaturze przedmiotu (np. A. Agopszowicz, Z. 

Gilowska, Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999, s. 364-365) 

„celem niezbędnych ustaleń proceduralnych, zawartych w odrębnej uchwale lub regulaminie 

prac rady gminy, powinna więc być racjonalizacja prac nad projektem budżetu (…) ustalenia 

te powinny także odnosić się do zakresu tematycznego i obowiązującego burmistrza (zarząd) 

terminarza w przygotowaniu dodatkowych materiałów  informacyjnych, potrzebnych do prac 

nad budżetem gminy”.  

W kontekście przytoczonych regulacji prawnych nie mogą budzić prawnej akceptacji zapisy 

przedmiotowej uchwały stanowiące o: 

• (§ 5 uchwały) – ustaleniu struktury uchwały budżetowej, bowiem zdaniem Kolegium, na 
podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organ stanowiący posiada 
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wyłączną kompetencję do uchwalenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i 

szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi, nie zaś do 

uchwalenia struktury uchwały budżetowej, o czym stanowi § 5 przedmiotowej uchwały. 

Zakres kompetencji związany z przedmiotem powołanej w podstawie prawnej uchwały 

dyspozycji art. 53 ust. 1 nie uprawnia Rady Miejskiej do określenia struktury uchwały 

budżetowej, gdyż wykracza poza ramy powołanej legitymacji prawnej; 

• (§ 6 uchwały) – ustaleniu obowiązków Burmistrza w zakresie zawartości projektu 
uchwały budżetowej oraz prognozy łącznej kwoty długu i informacji o stanie mienia 

komunalnego, bowiem zostały one określone w sposób niezgodny z obowiązującą ustawą 

o finansach publicznych. Jak stanowi art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 

„projekt uchwały budżetowej wraz z  objaśnieniami oraz prognozę i informację, o której 

mowa w art. 180 ustawy, zarząd (burmistrz) jednostki samorządu terytorialnego 

przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej i organowi stanowiącemu jednostki 

samorządu terytorialnego w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok 

budżetowy. Powyższe oznacza, iż treść § 6  uchwały Rady Miejskiej nr XII/70/07 istotnie 

narusza postanowienia art. 181 ust. 1 cyt. ustawy, albowiem prognoza łącznej kwoty 

długu oraz informacja o stanie mienia komunalnego nie stanowią elementów projektu 

uchwały budżetowej, natomiast są odrębnymi dokumentami do niego dołączanymi, 

podobnie jak objaśnienia, 

• (§ 7 uchwały) – ustaleniu obowiązku dla Burmistrza dotyczącego przedstawienia projektu 
uchwały budżetowej Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem 

zaopiniowania w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Jak 

wspomniano poprzednio na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 

Burmistrz zobowiązany jest do przedłożenia organowi stanowiącemu oraz regionalnej 

izbie obrachunkowej: 

a) projektu uchwały budżetowej, 

b) objaśnień do projektu budżetu, 

c) informacji o stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w art. 180 ustawy o 

finansach publicznych oraz  

d) prognozy, o której mowa w cyt. powyżej art. 180 ustawy  o finansach publicznych.  

Treść zapisu § 7 nie określa wszystkich wymaganych elementów zakreślających 

obowiązków organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w sposób 

jednoznaczny, kompletny i zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach 

publicznych.   

W tym miejscu przywołać należy tezę Naczelnego Sądu  Administracyjnego, iż 

podejmowane przez organy samorządowe uchwały w ramach ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie terytorialnym muszą zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące, 

uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu 

interpretacyjnego (wyrok z dnia 6.06.1995 r., sygn. akt SA/Gd 2949/94 – publik. OSS 

1996/3/91). 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

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 

 

 


