
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    O P O L U  

 

 

 

U c h w a ł a      Nr  12/48/2007 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 18 maja 2007 r. 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 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  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr VII/38/2007 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie 

upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 

2007 z powodu naruszenia art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz.U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

 

 

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

 

Zgodnie z dyspozycją art. 90 ustawy o samorządzie gminnym, dnia 20 kwietnia 2007 r. do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr 

VII/38/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2007. 

Jako podstawę prawną przedmiotowej uchwały przywołano art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o 

samorządzie gminnym. W uchwale tej zawarto zapisy, zgodnie z którymi Rada upoważnia Wójta 

Gminy Dobrzeń Wielki do zaciągania zobowiązań na współfinansowanie części nieinwestycyjnej 

projektu pn. „Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży gwarantem zdrowego stylu życia. Budowa 

otwartych stref rekreacji dziecięcej w gminie Dobrzeń Wielki” w latach 2009 – 2010. Wysokość 

kwoty do jakiej mogą być zaciągane zobowiązania wynosi: w roku 2009 – 191.000 zł; w roku 2010 

– 191.000 zł. Spłata wymienionych zobowiązań będzie następowała z wpływów z podatku od 

nieruchomości. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

W przesłanych do Izby w dniu 16 maja 2007 r. wyjaśnieniach, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 

podniósł, iż powołana w w/w uchwale podstawa prawna wynika przede wszystkim z tego, iż 

realizacja projektu wymienionego w uchwale jest uzależniona od pozyskania środków z 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a więc można stwierdzić, że uchwała ma charakter 

intencyjny i jest niejako wymuszona przez warunki stawiane w ogłoszonym naborze projektów. 

Radca prawny Urzędu zaakceptował zamieszczoną w uchwale podstawę prawną. Wójt wyjaśnił 



2 

dalej, że Projekt pn. „Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży gwarantem zdrowego stylu życia. 

Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w gminie Dobrzeń Wielki”  jest przedsięwzięciem 

dwuczęściowym. Pierwsza część obejmuje inwestycję polegającą na budowie dwóch otwartych 

stref rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży w latach 2007 – 2009, których koszty określa 

uchwała dotycząca wieloletniego planu inwestycyjnego. Druga natomiast część tegoż projektu ma 

charakter nieinwestycyjny, tzn. obejmuje cały szereg zajęć o charakterze sportowym, rekreacyjnym 

itp. prowadzonych na obiektach wybudowanych w ramach projektu. Działania te będą prowadzone 

po zakończeniu części inwestycyjnej czyli w latach 2009 – 2010. 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel Gminy, zawiadomionej prawidłowo, nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Ramy zaciągania zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych określają, 

stosownie do treści art. 36 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, plany wydatków, które są, co do 

zasady, pochodnymi zapisów uchwały budżetowej. To uchwała budżetowa, w myśl art. 165 ust. 3 

ustawy o finansach publicznych stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego w roku budżetowym. W uchwale budżetowej, stosownie do treści art. 166 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący może określić, oprócz limitów wydatków na 

okres roku budżetowego, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i 

projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ujmowane w wykazie 

stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej. Ustawa o finansach publicznych w art. 184 ust. 1 

pkt 10 lit. „a” przewiduje możliwość udzielenia upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązań 

na finansowanie wydatków na programy i projekty, o  których mowa w art. 166 ust. 1, jeżeli te 

programy i projekty zostaną ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej.  

           Uchwalony przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki wieloletni program inwestycyjny na lata 

2007 – 2009 (uchwała nr VII/37/2002 z dnia 12 kwietnia 2007 r.) nie spełnia tego wymogu, 

bowiem nie obejmuje wydatków na projekt, o którym mowa w uchwale będącej przedmiotem 

niniejszego postępowania nadzorczego.  

Stąd, o ile ustawodawca w sposób wyczerpujący w powołanym wyżej art. 184 ust. 1 pkt 10 

lit. „a” określił sposób upoważnienia Wójta  do zaciągania wymienionych w tym przepisie 

zobowiązań, to powołany w podstawie prawnej przepis art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie 

gminnym, nie może stanowić podstawy prawnej do podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia dla 

Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2007.  

Organem posiadającym wyłączną kompetencję do udzielania upoważnień Wójtowi Gminy 

jest Rada Gminy. Owa wyłączna kompetencja przyznana radzie nie oznacza jednakże zupełnej 

dowolności w tym zakresie, bowiem rada jest zobowiązana działać w granicach obowiązującego 

prawa, a w przedmiotowym zakresie jest związana przepisami ustawy o finansach publicznych. 

W świetle powyższego, mając na względzie orzecznictwo sądów administracyjnych, 

zgodnie z którym do działalności organów samorządu terytorialnego w sferze zobowiązań 

publicznoprawnych stosuje się regułę, że dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje 

(wyrok NSA w Warszawie III SA 534/96 z dnia 15 stycznia 1997 r.),  Kolegium orzekło 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   
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