
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr    24/100/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 6 listopada 2007 r. 
 

Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 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) 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  

 

§ 10 uchwały nr X/71/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 15 października 2007 r. w sprawie 

określenia procedury uchwalenia budżetu Gminy oraz szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 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.) oraz  

 

w s k a z u j e  

 

w § 5 pkt 2 przedmiotowej uchwały naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym w związku z 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 24 października 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr X/71/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 15 października 2007 r. w sprawie 

określenia procedury uchwalenia budżetu Gminy oraz szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Przywołując w podstawie prawnej 

uchwały art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy postanowiła m.in.: 

− w § 5 pkt 2 o obowiązkach Wójta Gminy w zakresie przedłożenia projektu uchwały 

budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi organowi stanowiącemu i regionalnej 

izbie obrachunkowej;  

−  w § 10 o materii niezwiązanej z przedmiotem procedury uchwalania budżetu, co odnieść 

należy do zapisów stanowiących o podstawie gospodarki finansowej gminy w przypadku 

nieuchwalenia budżetu do 31 marca roku budżetowego (vide § 10 pkt 1) oraz o zadaniach 

wójta ustalonych do wykonania po uchwaleniu budżetu (vide § 10 pkt 2).   

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

Gminy zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 
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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 wójta (zarząd) 

terminarza w przygotowaniu dodatkowych materiałów  informacyjnych, potrzebnych do prac 

nad budżetem gminy”.  

W świetle powyższego wskazać należy, iż sfera decyzyjna organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego związana z przywołaną legitymacją dotyczy zatem określenia - z 

uwagi na lokalną specyfikę - zasad oraz trybu postępowania podmiotów uczestniczących w 

opracowaniu projektu uchwały budżetowej, które (nie powielając bądź modyfikując regulacji 

zawartych w przepisach ustawowych) proceduralnie sytuować należy w ramach zakresu 

Działu IV „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” Rozdziału 2 „Opracowanie i 

uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych. 

W tym miejscu przyjmując za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały 

organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć należy m.in. naruszenia przepisów 

wyznaczających kompetencje do 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) stwierdzić 

należy, iż poza ramami przywołanej w podstawie prawnej uchwały Rady Gminy w Pokoju 

legitymacji art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym sytuować należy zapisy dotyczące 

wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawarte w treści § 10 uchwały. 

W ocenie Kolegium przywołane regulacje wykraczając poza materię dotyczącą wyłącznie 

przedmiotu proceduralnego określenia prac nad projektem uchwały budżetowej (o czym 

stanowi art. 53  ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) identyfikować należało jako normy o 

charakterze materialnym oraz regulujące zakres przedmiotowy postępowania niezwiązanego 

z procedurą uchwalania uchwały budżetowej - tożsamy z ramami określonymi w treści 

Rozdziału 3 „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” Działu IV „Budżet 

jednostki samorządu terytorialnego” ustawy o finansach publicznych. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ 

nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w 

zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia 

nadzorczego.  

W odniesieniu do brzmienia § 5 uchwały określających zakres dokumentacji przedkładanej 

przez Wójta wraz z projektem uchwały budżetowej Radzie Gminy za pośrednictwem jej 

Przewodniczącego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (§ 5 pkt 2 uchwały), Kolegium 

wskazuje, iż jak stanowi dyspozycja art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych projekt 

uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę i informację, o których mowa w 

art. 180, wójt (zarząd związku) przedstawia: 

1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, 

2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

− do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 

Zgodnie z przywołanym art. 180 cyt. ustawy wójt gminy obligatoryjnie opracowuje prognozę 

łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającą z 

planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informację o stanie mienia komunalnego.  

W kontekście przytoczonych regulacji nie mogą budzić prawnej akceptacji zapisy 

przedmiotowej uchwały w części stanowiącej o: 
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− (§ 5 pkt 2) przedłożeniu przez Wójta Radzie Gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej 

projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami (vide § 6 uchwały) oraz informacją o 

stanie mienia komunalnego - z powodu wyłączenia z normatywnej treści zapisu 

dotyczącego prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata 

następne, wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 

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). 

   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 

 

 

 

 


