
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    O P O L U  

 

U c h w a ł a      Nr   10/59/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 22 kwietnia 2008 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku 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) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2001 r. DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 

558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 

1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 

1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 173, poz. 

1218) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć  

§ 1 pkt 3 uchwały nr XIX/150/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 marca  2008 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie niewygasania wydatków w roku 2007 z powodu naruszenia 

art. 191 ustawy o finansach publicznych.  

 

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

W dniu 7 kwietnia 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XIX/150/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 marca 2008 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie niewygasania wydatków w roku 2007, w której treści zawarto w § 1 pkt 3 

nowelizację uchwały nr XVII/123/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 grudnia 

2007 r. w sprawie niewygasania wydatków w roku 2007 w załączniku nr 1 w kolumnie 5 

„Termin dokonania wydatku do …” polegającą na zastąpieniu w wierszu 6 wyrazów 

„29 lutego 2008 r.” wyrazami „30 czerwca 2008 r.” 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 22 kwietnia 2008 r. przedstawiciele Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawili się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do brzmienia art. 165 ust. 1 ustawy o finansach publicznych budżet jednostki 

samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i 

rozchodów tej jednostki. Powyższa regulacja określa jedną z podstawowych zasad 

budżetowych związaną z rocznym obowiązywaniem uchwały budżetowej, która znajduje 

rozwinięcie w dyspozycjach ust. 2 i 3 powołanej jednostki redakcyjnej art. 165 stanowiących 

odpowiednio, iż:  

− (ust. 2) budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały 

budżetowej na rok budżetowy, 

− (ust. 3) uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego w roku budżetowym. 
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Wyjątkiem od powołanej zasady roczności budżetowej jest możliwość podjęcia - w ramach 

zakresu przedmiotowego Rozdziału 3 Wykonywanie budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego (Dział IV Budżet jednostki samorządu terytorialnego) - przez organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego uchwały w sprawie „wydatków niewygasających z 

upływem roku budżetowego” na podstawie normatywnej legitymacji identyfikowanej w tym 

stanie z dyspozycją art. 191 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z przywołaną 

regulacją organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz 

wydatków, do których nie stosuje się przepisu ust. 1 (niezrealizowane kwoty wydatków 

zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, wygasają z upływem roku 

budżetowego), oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym 

wykazie w następnym roku budżetowym. 

W ustalonym stanie zgodnie z art. 191 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki 

finansowe na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego ujęte w wykazie 

gromadzone są na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy; po 

upływie terminu określonego w wykazie, środki finansowe zgromadzone na subkoncie 

rachunku podstawowego należy przekazać na dochody jednostki samorządu terytorialnego. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Izby stwierdza, iż po upływie terminu realizacji 

zadania zakreślonego uchwałą nr XVII/123/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie datą 29 

lutego 2008 r. brak  jest podstaw prawnych do dokonania prolongaty terminu wykonania 

zadania poprzez zakreślenie uchwałą nr XIX/150/2008 z dnia 28 marca 2008 r.  nowej daty 

wykonania wydatku „30 czerwca 2008 r.”. 

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 


