
REGIONALNA    IZBA    OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Uchwała nr   26/112/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

z dnia 20 listopada 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 ewa żn o ś ć  

 

§ 5 pkt 1b tiret drugie i trzecie uchwały nr XIII/99/07 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 

października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu z powodu naruszenia art. 165a ust. 

3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).  

Uzasadnienie 

W dniu 6 listopada 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

XIII/99/07 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 października 2007 r. w sprawie procedury 

uchwalania budżetu, w której treści w § 5 zawarto regulacje dotyczące określenia m.in. 

obowiązków Skarbnika Gminy związane z opracowaniem zestawień tabelarycznych  

dochodów i wydatków dla Burmistrza do sporządzenia projektu uchwały budżetowej, i tak w 

§ 5 pkt 1b zawarto postanowienie, że Skarbnik Gminy  opracowuje zestawienie tabelaryczne 

dochodów majątkowych, w tym: 

- z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania, 

- z najmu i dzierżawy, 

- z opłat za zarząd, użytkowanie i i użytkowanie wieczyste nieruchomości, 

- z opłat za przekształcenie z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości, 

- z wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, 

- dotacje i środki na zadania inwestycyjne. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 20 listopada 2007 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i 

szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa rada gminy.  
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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 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) sytuować należy w 

ramach zakresu Działu IV „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” i Rozdziału 2 

„Opracowanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych. 

 

Nakładając obowiązki na poszczególne podmioty uczestniczące w procesie opracowywania 

dokumentacji niezbędnej do opracowania przez organ wykonawczy – Burmistrza projektu 

uchwały budżetowej, organ stanowiący zobowiązany jest  do kierowania się w tym zakresie 

obowiązującymi przepisami prawa kształtującymi treść projektu uchwały budżetowej 

przedstawianego przez Burmistrza do uchwalenia organowi stanowiącemu. Przepisem takim 

jest m.in.  art. 165a ust. 3 ustawy o finansach publicznych, ustawowo definiującym pojęcie 

dochodów bieżących i majątkowych, zgodnie z którym do dochodów majątkowych zalicza 

się: 

 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje; 

 2) dochody ze sprzedaży majątku; 

 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Stosownie do dyspozycji art. 165a ust. 4 ustawy o finansach publicznych, przez dochody 

bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe 

niebędące dochodami majątkowymi. 

 

W związku z powyższym obowiązku Skarbnika Gminy dotyczące opracowania zestawienia 

dochodów majątkowych jak w § 5 pkt 1b tiret drugie i trzecie, jako istotnie naruszające 

dyspozycję art. 165a ust. 3 ustawy o finansach publicznych, mogące w istotny sposób 

kształtować treść uchwały budżetowej bądź prowadzić do niejednolitej interpretacji  co do 

kształtu projektu uchwały budżetowej opracowywanego przez Burmistrza na podstawie 

opracowań Skarbnika Gminy, nie zasługują na ochronę prawną. 
 

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. 

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 


