
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 

U c h w a ł a   Nr  4/21/2007 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 16 lutego 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 § 1 uchwały nr II/7/2006 Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia 

wieloletniego programu inwestycyjnego naruszenie art. 166 ust. 1 ustawy o finansach 

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

 

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

 

 W dniu 29 grudnia 2006 r. z naruszeniem dyspozycji art. 90 ustawy o samorządzie 

gminnym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr II/7/2006 

Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 

inwestycyjnego, w której treści (§ 1) przyjęto wieloletni program inwestycyjny na lata 2007, 

2008, 2009 i 2010-2013 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.  

W ramach przedmiotowego programu sytuowano wydatki, których ogólna wielkość 

przewidziana do realizacji jest tożsama z kwotami zaplanowanymi w roku budżetowym 2007, 

co odnieść należy do poniższych pozycji: 

Nazwa zadania 

Przewidywane 

nakłady ogółem  

w tys. złotych 

2007 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

w miejscowości Grabczok 

134,00 134,00 

Realizacja projektu eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny 88,16 88,16 

Przejęcie i budowa drogi w Murowie – połączenie ul. Wolności  

z ul. Robotniczą 

225,00 225,00 

Remont budynku gospodarki komunalnej w Starych Budkowicach 

ul. Ogrodowa 

24,20 24,20 

Rozbudowa strażnicy OSP Radomierowice 31,00 31,00 

Jednocześnie w § 2 powoływanej uchwały zawarto zapis o utracie mocy uchwały nr 

XXXIII/176/2006 Rady Gminy Murów z dnia 19 października 2006 r. W tym miejscu 

wskazać należy, iż derogowana uchwała nie została przedłożona przez Wójta Gminy Murów 

właściwemu organowi nadzoru, tj. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, czym 

naruszono dyspozycję art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. 

Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 16 lutego 2007 roku przedstawiciel Gminy, 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się.  
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W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdziło, co następuje. 

Zasady planowania środków publicznych oraz dysponowania nimi określone są ustawą o 

finansach publicznych (art. 1 pkt 3) która w art. 166 ust. 1 stanowi, iż uchwała budżetowa 

może określać oprócz limitów wydatków na okres roku budżetowego, limity wydatków na 

wieloletnie programy inwestycyjne; ujmowane w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały 

budżetowej. Ustawową strukturę przedmiotowego załącznika określa dyspozycja art. 166 ust. 

2 cyt. ustawy nakazując w jego treści wyszczególnienie:   

− nazwy i celu programu, projektu lub zadania, 

− jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie 

programu, projektu lub zadania, 

− okres realizacji i łączne nakłady finansowe, 

− wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach.  

Wspomniane wyżej elementy uchwały w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych w 

aspekcie wzajemnego powiązania kwot nakładów ogółem oraz wyszczególnionych wysokości 

wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach posiadają istotne znaczenie 

dla  prawidłowej oceny zgodności planowania wykraczającego poza okres bieżącego roku 

budżetowego. Wskazują na to dyspozycje art. 166 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych 

stanowiące odpowiednio, iż: 

− kolejne uchwały budżetowe określają nakłady na uruchomiony program w wysokości 

umożliwiającej terminowe zakończenie, 

− zmiana kwot wydatków na realizację programu następuje w drodze uchwały organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub 

wstrzymującej jego wykonywanie. 

Tym samym w kontekście istoty opracowania programu zdeterminowanej wieloletnim 

cyklem inwestycyjnym (wykraczającym poza okres danego roku budżetowego), ujmowanie w 

jego treści wydatków przewidzianych do realizacji wyłącznie w bieżącym roku budżetowym 

uznać należy za bezprzedmiotowe i nie znajdujące legitymacji w powołanym w podstawie 

prawnej uchwały art. 166 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, bowiem planowane do 

realizacji wydatki majątkowe zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o finansach 

publicznych winny zostać zasadniczo sytuowane jako element „rocznego” planu wydatków 

uchwały budżetowej na 2007 rok i brak jest podstaw do ich  powtórnego sytuowania w tymże 

budżecie w związku z dyspozycją art. 184 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy. 

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. 

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 

 

 


