
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

 

Uchwała nr  11/62/2008 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 7 maja 2008 r. 
 

 Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 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 § 6 uchwały nr XIX/143/2008 z dnia 26 marca 2008 r. Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w 

sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 
 

 

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

 

Stosownie do brzmienia przepisów ustawy o samorządzie gminnym do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XIX/143/2008 z dnia 26 marca 2008 r. Rady 

Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i 

szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, w której jako 

podstawę prawną przywołano art. 53 ustawy o samorządzie gminnym. W § 6 ust. 1 uchwały 

zawarto regulacje zgodnie z którą „Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także 

inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały oraz informację o stanie mienia komunalnego Burmistrz 

przedstawia w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy: 

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania 

- Radzie Miejskiej za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.” 

Stosownie do treści § 6 ust. 6 „Bez zgody Burmistrza, Rada Miejska nie może dokonywać w 

projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie 

wydatków, które są następstwem zwiększenia deficytu budżetu. W § 4 ust. 1 pkt 15 lit. c) uchwały 

zawarto zapis zgodnie z którym projekt budżetu winien zawierać „upoważnienie dla Burmistrza do 

dysponowania rezerwą budżetową”.  Dodatkowo w § 1 ust. 4 tiret trzecie uchwały oraz treści 

załącznika nr 5 do uchwały zawarto określenie „środki specjalne”. 

 

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

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym procedurę uchwalania budżetu oraz 

rodzaje i szczegółowość materiałów towarzyszących projektowi określa rada gminy. Organ 

stanowiący nie może działać jednak w tym zakresie w sposób dowolny, a zobowiązany jest do 

uwzględnienia ram postępowania określonych przepisami zawartymi w Dziale IV „Budżet 
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jednostki samorządu terytorialnego” Rozdziale 2 „Opracowanie i uchwalanie budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Stosownie 

do treści art. 181 ust. 1 cyt. ustawy zawartego w tej jednostce redakcyjnej, „Projekt uchwały 

budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę i informację, o których jest mowa w art. 180, 

zarząd (wójt) jednostki samorządu terytorialnego przedstawia: 

1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, 

2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

- do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.” 

W sprzeczności z powyższą regulacją stoi zapis § 6 ust. 1 uchwały nr XIX/143/2008 z dnia 

26 marca 2008 r. Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, zgodnie z którym Burmistrz zobowiązany 

jest do przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wyłącznie projektu 

uchwały wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego. Brak jest dyspozycji 

w zakresie przedstawienia prognozy łącznej kwoty długu, do której sporządzenia zobowiązano 

Burmistrza zapisem § 5 ust. 2 przedmiotowej uchwały. Należy w tym miejscu również stwierdzić, 

iż samo sformułowanie treści § 6 ust. 1 uchwały poprzez wtrącenie „a także inicjatywy w sprawie 

zmian tej uchwały” jest niezgodne z powszechnie przyjętymi regułami składni języka polskiego, 

przez co narusza dyrektywy techniki prawodawczej.  

 Kolegium wskazuje również, iż zawarty w § 6 ust. 6 uchwały zapis „Bez zgody Burmistrza, 

Rada Miejska nie może dokonywać w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących 

zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków, które są następstwem zwiększenia deficytu 

budżetu” nie jest tożsamy treściowo z zapisem art. 183 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W 

ocenie Kolegium nie jest konieczne przytaczanie w uchwale proceduralnej regulacji wynikających 

z czytelnych regulacji ustawowych, jednak o ile organ stanowiący pragnie w uchwale proceduralnej 

takie uregulowania zawrzeć, nie mogą one być niespójne z przepisami powszechnie 

obowiązującymi. 

Brak jest również podstaw do powoływania w uchwale jako formy organizacyjnej 

nieistniejących w aktualnym stanie prawnym „środków specjalnych”, skoro zapisem § 4 ust. 1 pkt 6 

Burmistrza zobowiązano do ujęcia w projekcie uchwały budżetowej „planów przychodów i 

wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych”.  

Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż brak jest podstaw do upoważniania w 

projekcie uchwały budżetowej Burmistrza do „dysponowania rezerwą budżetową”, skoro posiada 

on w tym zakresie ustawową kompetencję wynikającą z treści art. 173 ust. 5 ustawy o finansach 

publicznych. Uzasadnienia w powołanej w podstawie prawnej uchwały dyspozycji nie znajdują 

również zapisy § 10 uchwały zgodnie z którym „Burmistrz sprawuje ogólny nadzór nad 

wykonaniem budżetu gminy”. Przepis ten dotyczy wprost wykonywania budżetu gminy podczas 

gdy kompetencja zawarta w art. 53 ustawy o samorządzie gminnym dotyczy „procedury uchwalania 

budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi”. 

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 


