
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 

U c h w a ł a    Nr   9/37/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 16 kwietnia 2007 r. 
 

Na  podstawie 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; z 

2006 r. nr 249, poz. 1832) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

w § 3 uchwały nr I/8/2007 Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie z 

dnia 14 marca 2007 r. w sprawie  procedury uchwalania budżetu Związku oraz rodzaju i 

szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu naruszenie  

art. 53 ust. 1 w zw. z art. 73a ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. 

nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 181 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 20 marca 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr I/8/2007 Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie z dnia 14 marca 

2007 r. w sprawie  procedury uchwalania budżetu Związku oraz rodzaju i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, której treść – jak wynika z 

podstawy prawnej – znajduje umocowanie w legitymacji art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym.   

W przedmiotowej uchwale m.in. określono, iż (§ 3 ust. 1) projekt budżetu w formie uchwały 

budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego, Zarząd Związku 

przedstawia: 

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o samorządzie 

gminnym, 

2) Zgromadzeniu Związku – za pośrednictwem Przewodniczącego Zgromadzenia Związku, 

- najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 

Na posiedzeniu Kolegium wyznaczonym na dzień 16 kwietnia 2007 r. przedstawiciel 

Związku zawiadomiony prawidłowo nie stawił się.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Na podstawie art. 73a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do 

gospodarki finansowej związku międzygminnego stosuje się odpowiednio przepisy o 

gospodarce finansowej gmin. 

Stosownie do brzmienia 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 
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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”. 

Zdaniem Kolegium dopuszczalnym jest - z uwagi na potrzebę kompleksowego ujęcia 

zagadnienia procedury uchwalania budżetu Związku - powtórzenie w uchwale organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego ustawowych norm, które jednak winny 

uwzględniać zapisy zawarte we wszystkich powszechnie obowiązujących źródłach prawa.  

Zatem w ustalonym stanie powyższa sfera decyzyjna organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego oprócz ustrojowych dyspozycji art. 52  ust. 2 ustawy  o samorządzie 

gminnym winna również uwzględniać normatywne postanowienia zawarte w Dziale 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 dyspozycję art. 181 ust. 1 cyt. ustawy zgodnie z którą projekt uchwały 

budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę i informację, o których mowa w art. 180, 

Zarząd Związku przedstawia: 

1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, 

2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

- do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 

W § 3  ust. 1 badanej uchwały nie zapisano obowiązku opracowania i przedłożenia tut. Izbie 

prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, o której mowa w 

art. 180 ustawy o finansach publicznych.     

 Zgodnie z brzmieniem przywołanego art. 180 cyt. ustawy Zarząd Związku 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 tym stanie nie zasługuje na akceptację zapis § 3 ust. 1 powoływanej uchwały, 

bowiem zgodnie z cyt. art. 181 Zgromadzeniu Związku (każdemu z członków Zgromadzenia 

Związku) oprócz wyszczególnionych w projekcie budżetu wraz z objaśnieniami i informacją 

o stanie mienia komunalnego, winna zostać również przedłożona prognoza łącznej kwoty 

długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikająca z planowanych i zaciągniętych 

zobowiązań.  

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 

 
 

 


