
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr  8/55/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 4 kwietnia 2008 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  

w § 1 uchwały nr XXVI/267/08 Rady Miasta Opola z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie korekty 
budżetu miasta Opola na 2008 rok naruszenie art. 165a ust. 1 oraz art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy o 
finansach publicznych polegające na zaniechaniu wyodrębnienia z struktury planu dochodów 
uchwały budżetowej wielkości dochodów bieżących oraz majątkowych. 

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

W dniu 6 marca 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 
XXVI/267/08 Rady Miasta Opola z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola 
na 2008 rok, w której treści zawarto w § 1 postanowienia dotyczące zwiększenia planu dochodów 
budżetowych miasta Opola na 2008 rok o kwotę 14.616.142 zł, w tym dochody: 
− gminy o kwotę 9.286.924 zł, 
− powiatu o kwotę 5.329.218 zł, 
wyszczególnione w dziale, rozdziale i paragrafie klasyfikacji planu dochodów. 
W tym miejscu wskazać należy, iż struktura planu dochodów budżetowych wynikającą z brzmienia 
§ 1 (zał. nr 1) uchwały nr XXIV/248/08 Rady Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Opola na 2008 rok wyodrębnia wielkości dochodów bieżących i 
majątkowych w odniesieniu do działu klasyfikacji budżetowej, co ilustruje przykładowe 
zestawienie:  

Dział § Treść 

Plan na 
2008 r. 
Gmina 

Plan na 
2008 r. 
Powiat 

Plan na 
2008 r. 
łącznie 
(4+5) 

1 2 3 4 5 6 
600  Transport i łączność 153 000 2 286 164 2 439 164 
Dochody bieżące 153 000 0 153 000 
 0690 Wpływy z różnych opłat 9 000  9 000 
 0830 Wpływy z usług 144 000  144 000 

Dochody majątkowe 0 2 286 164 2 286 164 
 

6298 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin (związków gmin), powiatów (związków 
powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 

 

2 286 164 2 286 164 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 4 kwietnia 2008 r. przedstawiciel miasta Opola 
zawiadomionego prawidłowo stawił się wyjaśniając, iż zapomniano dopisać literalnie, że niektóre 
dochody są majątkowe, natomiast nie można powiedzieć, że nie zostały one rozdzielone ponieważ 

wyraźnie pokazane są paragrafy dotyczące dochodów bieżących i majątkowych i niewątpliwie jest 

to pokazane oddzielnie. Ponadto w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji jest zapis jakie paragrafy 



2 

zalicza się do dochodów majątkowych, zatem pomimo braku literalnego nazwania w uchwale 

jednak one zostały pokazane w paragrafach dotyczących dochodów majątkowych. Jak podniósł 
przedstawiciel miasta Opola w pierwotnej treści uchwały budżetowej wyodrębniono w ramach 
działu dochody majątkowe i bieżące ze względu na praktykę i w celu zwiększenia transparentności 
uchwały budżetowej - będziemy tak robić nadal, jednak uważamy, że zarzut naruszenia prawa jest 

zbyt daleki; posiłkując się rozporządzeniem można tak stwierdzić, że uchwała ta spełnia dyspozycje 
określone art. 165a ust. 1 i art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.  
W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 
Stosownie do brzmienia art. 165a ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do 
dochodów majątkowych zgodnie z brzmieniem art. 165a ust. 3 cyt. ustawy zalicza się  dotacje i 
środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, natomiast przez dochody 
bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego – jak stanowi art. 165a ust. 4 cyt. ustawy – 
rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. 
W związku z powyższym dyspozycja art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych nakazuje 
określenie w treści uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego prognozowanych 
dochodów jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na 
dochody: bieżące i majątkowe.  
Przywołane regulacje zostały wprowadzone ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o 
finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która zgodnie z art. 25 ust. 3 w odniesieniu do 
stosowania przepisów art. 165a i 184 ust. 1 pkt 1 nowelizowanej ustawy o finansach publicznych, 
znajdowała zastosowanie po raz pierwszy do opracowania uchwały budżetowej na rok 2008. 
 W kontekście powyższego nie znajduje normatywnego uzasadnienia określenie w § 1 
uchwały nr XXVI/267/08 Rady Miasta Opola z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie korekty budżetu 
miasta Opola na 2008 rok szczegółowości planu dochodów mniejszej od wymogów określonych w 
treści uprzednio przywołanych dyspozycji art. 165a ust. 1 oraz art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy o 
finansach publicznych. Wyjaśnienia przedstawiciela miasta dotyczące możliwości pośredniej 
identyfikacji rodzajowej dochodów prognozowanych w uchwale w związku z przepisami 
wykonawczymi do ustawy o finansach publicznych w świetle przytoczonych stwierdzeń 
dotyczących jednoznacznego wyodrębnienia w treści uchwały budżetowej dochodów bieżących lub 
majątkowych nie zasługują na uwzględnienie. Również przywołana przez przedstawiciela miasta 
argumentacja odnosząca się do dotychczasowej „praktyki” nie podlega aprobacie, gdyż pierwotna 
struktura prognozy dochodów określona wymogami dyspozycji art. 165a ust. 1 oraz art. 184 ust. 1 
pkt 1 ustawy o finansach publicznych została sytuowana w uchwale budżetowej nr XXIV/248/08 
Rady Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2008 
rok, a przedmiotowa uchwała nr XXVI/267/08 z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie korekty budżetu 
miasta Opola na 2008 rok będąc jej pierwszą nowelizacją dokonaną przez Radę Miasta Opola – nie 
może odwoływać się  zatem do „dotychczasowej praktyki”. 

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 


