
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr 12/65/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 21 maja 2008 r. 
 

Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych  (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, 
poz. 984; z 2003 r. 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 V/24/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia z dnia 10 kwietnia 
2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej naruszenie art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU z 2007r. nr 68, poz. 449). 
.  

 

 

 

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

 
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr V/24/2008 Zgroma-

dzenia Związku Gmin Aqua Silesia z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia po-
życzki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W § 6 uchwa-
ły zawarto zapis „Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa 
miejscowego w gminach członków Związku”. W piśmie z dnia 30 kwietnia br., odnosząc się 
do treści § 6 uchwały, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia wyjaśnił, 
że „chodzi nam o ogłoszenie uchwał przez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w poszcze-
gólnych urzędach gmin należących do naszego Związku (w sposób zwyczajowo przyjęty  
w gminach członków związku).” 
Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 21 maja 2008 r. przedstawiciel Związku, 
zawiadomionego prawidłowo, nie stawił się.  

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 
Zapis § 6 uchwały nr V/24/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. Zgromadzenia Związku Gmin 

Aqua Silesia, iż uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miej-
scowego w gminach członków Związku wskazuje, zdaniem Kolegium, na konieczność opu-
blikowania przedmiotowej uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym, bowiem taki tryb 
jest przewidziany w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych. Również wyjaśnienia Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Sile-
sia wskazują na niezamierzone posłużenie się pojęciem trybu przewidzianego dla aktów pra-
wa miejscowego do ogłoszenia uchwały w poszczególnych gminach, będących członkami 
Związku.  

Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych okre-
śla ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ak-
tów prawnych (DzU z 2007 r. nr 68, poz. 449). Art. 13 powołanej ustawy określa rodzaje ak-
tów prawnych, które podlegają obowiązkowi ogłaszania w wojewódzkim dzienniku urzędo-
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wym; wśród nich nie zostały wymienione uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finan-
sowych. Również inne powszechnie obowiązujące przepisy szczególne nie stanowią o obo-
wiązku publikacji uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w wojewódz-
kim dzienniku urzędowym. 

Uchwalenie przez Zgromadzenie Związku Gmin Aqua Silesia § 6 uchwały nr V/24/2008 
z dnia 10 kwietnia 2008 r. implikuje konieczność wskazania nieistotnego naruszenia art. 13 
ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.  

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku nie-
istotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się  
do wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

Niezależnie od powyższego, Kolegium wskazuje na bezprzedmiotowe powołanie w pod-
stawie prawnej uchwały przepisów art. 168 ust. 1 i 3 oraz art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy o finan-
sach publicznych. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - 
na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 
 
 
 

Przewodniczący Kolegium 

 
 
 
 
 


