
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 

Uchwała nr  4/27/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 13 lutego 2008 r. 
 

 Na  podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001r. 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 

 

s t w i e r d z a  

 

w § 10 uchwały nr XVII/80/08 Rady Gminy Branice z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu 

gminy naruszenie art. 184 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej poprzez 

uchwalenie planu finansowego instytucji kultury  

 

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do 10 marca 2008 r. w sposób wskazany w 

uzasadnieniu.  

 

 

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

 

W dniu 21 stycznia 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XVII/80/08 Rady Gminy Branice z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu gminy. 

W § 10 przedmiotowej uchwały zawarto zapis „Plan finansowy instytucji kultury stanowi załącznik 

nr 9”. W treści załącznika nr 9 ujęto koszty Instytucji Kultury w szczegółowości paragrafów 

klasyfikacji budżetowej.  

 

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

 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Ustawa o finansach publicznych określa w art. 184 zamknięty katalog elementów 

składających się na treść uchwały budżetowej, wyliczając w nim w szczególności, prognozowane 

dochody jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i działów klasyfikacji, wydatki budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków a także  

plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek 

budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych. Jako 

elementu uchwały budżetowej ustawodawca nie wymienia jednak planów finansowych instytucji 

kultury.  
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W tym miejscu wskazać należy, w myśl art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, instytucja kultury gospodaruje 

samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w 

ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Plan 

przychodów i kosztów instytucji kultury jest elementem składowym planu działalności instytucji 

kultury stanowiącego, w myśl art. 27 ust. 3 powołanej ustawy, podstawę gospodarki finansowej 

instytucji kultury. Plan działalności instytucji kultury zatwierdza dyrektor, z zachowaniem 

wysokości dotacji od organizatora. Brak jest w ustawie uregulowań dotyczących ogłaszania planu 

działalności instytucji kultury. Ujmowanie w treści uchwały budżetowej treści „planu finansowego” 

instytucji kultury nie znajduje również uzasadnienia w zapisach uchwały Rady Gminy Branice Nr 

XXII/112/00 z dnia 12 września 2000 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Branice, 

oraz określenia rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi. 

 W świetle powyższego, uchwalenie w treści uchwały budżetowej „Planu finansowego”, stoi 

w sprzeczności z treścią art. 184 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 27 ust. 3 ustawy 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

 

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium wskazuje, iż usunięcie stwierdzonej 

nieprawidłowości winno nastąpić poprzez wyeliminowanie z treści uchwały budżetowej planu 

finansowego instytucji kultury w terminie do 10 marca 2008 r.  

W przypadku niedoprowadzenia do zgodności zapisów uchwały z obowiązującymi 

przepisami prawa w zakreślonym terminie Izba podejmie działania w trybie określonym art. 12 ust. 

2  ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 

 

 

 

 

 

        Przewodniczący Kolegium 

 

 


