
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 

U c h w a ł a    Nr   12/49/2006 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 2 sierpnia 2006 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) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

iż uchwała nr XXXII/243/06 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie  

określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu narusza art. 53 ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym. 

 

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

 

W dniu 20 lipca 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

XXXII/243/06 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie  określenia 

procedury uchwalania budżetu gminy 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. zawarto regulacje dotyczące: 

− (§ 1) ustalenia szczegółowości projektu budżetu w stopniu nie mniejszym niż określony w 

art. 181 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

− (§ 5) obligatoryjnego otrzymania przez każdego z członków Komisji Rady Gminy 

projektu budżetu wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego w 

terminie nie krótszym  niż 7 dni przed dniem, na który zwołano posiedzenie Komisji w 

sprawie projektu budżetu. 

Ponadto analiza treści uchwały wskazuje, iż zaniechano określenia rodzaju i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.   

Jak wynika ze złożonych wyjaśnień sygnowanych dnia 31 lipca 2006 r. przez Skarbnika 

Gminy w projekcie uchwały przekazanej Radzie Gminy jest ten sam błąd pisarski, który jest 

zawarty w § 1 uchwały uchwalonej na sesji 17 lipca br., tzn. jest wpisany art. 181 zamiast art. 

184 ust. 1 uchwały (ustawy)z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.  

 Na podstawie zapisów z protokołu nr XXXII/06 z sesji Rady Gminy Komprachcice z 17 

lipca 2006 r. stwierdzić należy, iż projekt uchwały zawiera(ł) unormowania dostosowujące 

procedurę uchwalania i szczegółowość materiałów towarzyszących projektowi do 

rzeczywistych potrzeb – uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXXII/243/06 podjęto jednomyślnie. 

Na posiedzeniu Kolegium wyznaczonym na dzień 2 sierpnia 2006 r. przedstawiciel gminy 

zawiadomionej prawidłowo stawił się, wyjaśniając m.in. iż: w § 1 uchwały jest rzeczywiście 

pomyłka, która pojawiła się już na etapie projektu uchwały (…) przygotowując projekt 

chodziło o niepowielanie zapisów ustawy o finansach publicznych i uregulowanie 

powtarzanej w gminie co roku praktyki. Praktyka ta idzie dalej niż uregulowania  ustawy.     
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W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

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 

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”. 

Powyższa sfera decyzyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w ocenie 

Kolegium winna jednak 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, 

wójt przedstawia: 

1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, 

2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

− do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 

W kontekście powołanej dyspozycji nie znajduje normatywnego uzasadnienia odwołanie 

sytuowane w treści § 1 przedmiotowej uchwały Rady Gminy w Komprachcicach do ustalenia 

„szczegółowości projektu budżetu w stopniu nie mniejszym niż określony w art. 181 ustawy z 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych”, bowiem ustawową strukturę uchwały 

budżetowej określa dyspozycja art. 184 powoływanej ustawy. Nie może również budzić 

akceptacji zapis § 5 powoływanej uchwały, bowiem zgodnie z cyt. art. 181 radzie gminy 

(każdemu z członków komisji Rady Gminy) oprócz wyszczególnionych projektu budżetu 

wraz z objaśnieniami i informacji 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.  

Z uwagi na zakres dyspozycji art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wskazać również 

należy na obligatoryjność określenia rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu, której nie mogą eliminować przesłanki dostosowujące 

procedurę uchwalania i szczegółowość materiałów towarzyszących projektowi do 

rzeczywistych potrzeb. Odnotować ponadto należy, iż kompleksowe określenie procedury 

uchwalania budżetu oprócz zakresu czynności związanych z wstępnym planowaniem projektu 

budżetu wyrażonych w treści § 1, § 3, § 5 uchwały winno również zawierać regulacje 

normujące bezpośrednio tryb uchwalania budżetu i jego zmian.  

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 

 
 

 


