
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 

U c h w a ł a    Nr   9/35/2006 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 23 maja 2006 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) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

iż termin podjęcia uchwały nr 4/IV/2006 Zgromadzenia Unii Gmin Powiatu Nyskiego  z dnia 

28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu (planu finansowego) Związku Unii Gmin 

Powiatu Nyskiego na 2006 rok naruszył art. 182 ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 

53 ust. 2 i art. 73a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.  

 

  

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

 

W dniu 28 kwietnia 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr 4/IV/2006 Zgromadzenia Unii Gmin Powiatu Nyskiego  z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu (planu finansowego) Związku Unii Gmin Powiatu Nyskiego na 

2006 rok. 

Jak wynika z treści protokołu Walnego Zgromadzenia Związku Unia Gmin Powiatu Nyskiego 

z dnia 28 kwietnia 2006 r. „Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Zygmunt Nahaczewski 

przedstawił projekt budżetu Związku Unia Gmin Powiatu Nyskiego na 2006 rok. Po 

zapoznaniu się członków Związku z projektem budżetu na 2006 rok, Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 4/IV/2006 w sprawie uchwalenia 

budżetu Związku Unia Gmin Powiatu Nyskiego na 2006 rok. W głosowaniu wzięło udział 8 

członków Związku Unia Gmin Powiatu Nyskiego. Za podjęciem  uchwały głosowało 8 

członków, przeciw 0, głosów wstrzymujących 0”. 

Na posiedzeniu Kolegium wyznaczonym na dzień 23 maja 2006 r. przedstawiciel  Związku 

zawiadomionego prawidłowo nie stawił się.   

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do brzmienia art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

– nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego. W kontekście dyspozycji art. 73a ust. 1 

ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którą do gospodarki finansowej związku 

międzygminnego stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin przywołać 

należy w tym miejscu brzmienie art. 53 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowiące, iż 

do czasu uchwalenia budżetu przez radę gminy (zgromadzenie związku), jednak nie później 

niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu 

przedłożony radzie gminy (zgromadzeniu związku).  

Jak podnosi się w literaturze przedmiotu (A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o gminnym 

samorządzie terytorialnym, Komentarz, Warszawa 1999, s.  367-369) dopuszczalnym jest 
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uchwalenie budżetu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego po upływie 

zakreślonego dyspozycją cyt. art. 53 ust. 2 terminu, bowiem „z treści przepisu 

nieprzekraczalność wprost nie wynika, a ściślej – wynika w stopniu identycznym, jak w 

odniesieniu do terminu „do końca roku poprzedzającego rok budżetowy” występujący w art. 

52 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, który jednak jako nieprzekraczalny traktowany nie 

jest.  Zgodnie z powyższym odnotowuje się  (M. Kasiński, Samorząd Terytorialny 1994 nr 5, 

s. 69-73), iż „powzięcie przez izbę wiadomości, że rada gminy uchwaliła budżet (choćby po 

31 marca roku budżetowego) powinno być traktowane jako okoliczność wykluczającą 

ustalenie „konkurencyjnego” budżetu”.    

Również na drodze analogii wskazać należy, iż w kontekście wykładni art. 54 ust. 2 i 3 

ustawy o samorządzie powiatowym podnosi się (R. Klyszcz, Ustawy o samorządzie 

powiatowym i o samorządzie województwa, Komentarz, Wrocław 1999, s. 84-86), iż 

„terminy do uchwalenia budżetu nie mogą być oceniane jako bezwzględnie obowiązujące 

(…) należałoby zatem przyjąć, że wpływ terminu 31 marca roku budżetowego nie wyklucza 

uprawnień rady do uchwalenia budżetu na ten rok, jeżeli budżet nie został jeszcze ustalony 

przez regionalną izbę obrachunkową (…) Wobec bezwzględnie obowiązującej zasady oparcia 

gospodarki finansowej na budżecie nie można w drodze wykładni art. 54 ust. 2 i 3 wyłączać 

określonych w art. 12 pkt 5 ustawy kompetencji rady powiatu do uchwalenia budżetu także 

po dniu 31 marca roku budżetowego, jeżeli budżet nie został jeszcze ustalony przez 

regionalną izbę obrachunkową. 

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu wskazuje, iż podjęcie uchwały nr 4/IV/2006 Zgromadzenia Unii Gmin Powiatu 

Nyskiego  z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu (planu finansowego) 

Związku Unii Gmin Powiatu Nyskiego na 2006 rok – po terminie 31 marca roku 

budżetowego – naruszyło art. 182 ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 53 ust. 2 i art. 

73a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

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 

 
 

 


