
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr  18/60/2006 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 24 listopada 2006 r. 
 

 Na  podstawie art. 11 ust.1 pkt 1 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  

w § 3 ust. 3 uchwały nr LIII/327/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 

2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz określenia rodzaju i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu naruszenie art. 53 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 181 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 zm. DzU nr 169, poz. 1420) poprzez zaniechanie ujęcia 

w zestawieniu załączonych do projektu informacji jednego z ustawowych elementów - 

prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z 

planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 

 

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

W dniu 6 listopada 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr LIII/327/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2006 r. w 

sprawie procedury uchwalania budżetu oraz określenia rodzaju i szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, w której treści przywołując w podstawie 

prawnej legitymację art. 53 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska w § 3 ust. 3 

postanowiła, iż do projektu budżetu załącza się: 

a) informację opisową o dochodach wg źródeł powstawania, 

b) tabelę porównawczą dochodów budżetu w roku planowanym i poprzednim wg źródeł 

powstawania, 

c) informację opisową do wydatków bieżących zawierającą zestawienie wskaźników 

charakteryzujących kwoty planowanych wydatków, 

d) tabele porównawcze wydatków budżetu w działach klasyfikacji budżetowej w roku 

planowanym i poprzednim, w układzie: 

- wydatki ogółem, 

- wydatki bieżące, 

- wydatki majątkowe, 

e) informację opisową dotyczącą inwestycji – zakresy rzeczowe z uwzględnieniem efektów, 

f) informację o stanie mienia komunalnego. 

Jak ustalono przywołane brzmienie stanowi powtórzenie regulacji § 3 ust. 3 uchwały nr 

XXVI/159/04 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 7 października 2004 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz określenia rodzaju 

szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, pomimo iż 

– jak wskazano w uzasadnieniu podjęcia uchwały nr LIII/327/06 – uchwała nr XXVI/159/04 
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Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 7 października 2004 r. w sprawie procedury uchwalania 

budżetu gminy oraz określenia rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących 

projektowi budżetu została opracowana na podstawie już nieobowiązującej ustawy o 

finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. W związku z nowymi regulacjami art. 184 

ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. celowym jest podjęcie nowej 

uchwały. 

Na posiedzeniu Kolegium wyznaczonym na dzień 24 listopada 2006 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się.   

W tym stanie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazuje, 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. 

Zgodnie z brzmieniem przywołanego art. 180 cyt. ustawy wójt gminy 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 może budzić akceptacji zapis § 3 ust. 3 powoływanej uchwały nr 

LIII/327/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2006 r., gdzie wyszczególnia 

się takie ustawowe elementy projektu budżetu jak: 

− projekt budżetu wraz z objaśnieniami,  

− informacja o stanie mienia komunalnego,  

natomiast pomija się inny, a to prognozę 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 w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

  

Przewodniczący Kolegium 


