
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 

 

U c h w a ł a   Nr  6/25/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 14 marca 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 § 2 uchwały nr 7/IV/07 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Pawłowiczki na 2007 rok w części dotyczącej ujęcia w zał. nr 1 

„Dochody budżetu gminy na 2007 rok wg źródeł” oraz zał. nr 2 „Dochody wg działów i 

źródeł na 2007 rok” jako źródła dochodu opłaty administracyjnej (§ 0450 klasyfikacji planu 

dochodów), co jest niezgodne art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych w zw. z § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 

2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

 

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

 

 W dniu 31 stycznia 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę 7/IV/07 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Pawłowiczki na 2007 rok, w której treści (§ 2) ustalono dochody budżetu w 

kwocie 14.769.912 zł zgodnie z zał. nr 1, 2, 3. Jak wynika z zapisów uchwały w części 

dotyczącej ujęcia w zał. nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2007 rok wg źródeł” oraz zał. nr 2 

„Dochody wg działów i źródeł na 2007 rok” jako jedno ze źródeł dochodów budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego wykazano opłatę administracyjną (§ 0450 klasyfikacji 

planu dochodów).  

W wyjaśnieniach z dnia 13 marca 2007 r. sygn. Fn.30/301/3014/3/2007 Skarbnik Gminy 

podniosła, iż w załączniku nr 1 w poz. 2 wpływy z opłat: administracyjnej opisanej poprzez § 

0450 klasyfikacji budżetowej nie zostały uwzględnione dochody wynikające z ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych lecz opłaty za czynności administracyjne związane z 

wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozu osób zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności 

administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i 

wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (DzU nr 159, poz. 1664). 

Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 14 marca 2007 roku przedstawiciel Gminy, 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdziło, co następuje. 

Jak stanowi art. 165 ust. 1 ustawy o finansach publicznych budżet jednostki samorządu 

terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej 
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jednostki. Uchwała budżetowa jest szczególnym aktem normatywnym, stanowiącym 

stosownie do dyspozycji art. 165 ust. 3 cyt. ustawy podstawę gospodarki finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego, stąd też art. 184 ustawy o finansach publicznych określając jej 

obligatoryjną strukturę stanowi w ust. 1 pkt 1 powołanej jednostki redakcyjnej o określeniu 

prognozowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i działów 

klasyfikacji. 

W tym miejscu wskazać należy, iż stosownie do odesłania zawartego w treści art. 167 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego 

identyfikować należy z zakresem regulacji ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawa określa źródła dochodów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów. 

Katalog źródeł dochodów gminy określa dyspozycja art. 4 cyt. ustawy stanowiąc m.in. w 

pkt 2, co następuje: 

− źródłami dochodów własnych gminy są wpływy z opłat: 

a) skarbowej, 

b) targowej, 

c) miejscowej, 

d) (uchylona), 

e) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo 

geologiczne i górnicze, 

f) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów. 

W tym miejscu wskazać należy, iż obowiązująca z dniem 1 stycznia 2007 r. ustawa o 

opłacie skarbowej dyspozycjami art. 18 pkt 1 znowelizowała brzmienie ustawy o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego uchylając zapis art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. „d” wymieniający w 

katalogu dochodów opłatę administracyjną. 

W tym stanie nie zasługuje na aprobatę podniesione w treści złożonych wyjaśnień  

twierdzenie identyfikujące w ramach przedmiotu opłaty administracyjnej za czynności 

urzędowe - opłaty pobierane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 

lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z 

wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu 

kompetencji zawodowych.  

Przedmiotowe opłaty pobierane na podstawie cyt. rozporządzenia stanowią odmienne - od 

opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - źródła dochodów Gminy Pawłowiczki, które 

sytuować należy w treści uprzednio powołanej dyspozycji art. 4 pkt 2 lit. „f” ustawy o 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

Zasadność powyższej tezy znajduje również potwierdzenie w ustalonej zgodnie z art. 16 ust. 

1 cyt. ustawy o finansach publicznych klasyfikacji dochodów publicznych wg: 

− działów  i rozdziałów określających rodzaj działalności, 

− paragrafu identyfikującego rodzaj dochodu. 

Szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów określa 

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r., którego postanowienia zawarte 

w § 1 pkt 3 przyporządkowując określonym paragrafom klasyfikacji budżetowej źródła 

dochodów budżetowych ustalone na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego oraz ustaw szczególnych ustalają m.in. następujące brzmienie: § 045  Wpływy z 

opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - Paragraf ten obejmuje opłaty, o których 

mowa w art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

W tym stanie planowanie w uchwale nr 7/IV/07 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 

stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowiczki na 2007 rok dochodów z 

tyt. wydawanych zezwoleń na wykonywanie przewozu osób identyfikowanych jako opłaty 

administracyjne za czynności urzędowe sklasyfikowane poprzez „§ 0450 Wpływy z opłaty 
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administracyjnej za czynności urzędowe - Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w 

art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych” implikuje 

wskazaniem naruszenia art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych w zw. z § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w 

sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

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 

 

 


