
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

 

Uchwała nr 2/1/2009 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 20 stycznia 2009 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.- Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; 

zm. Dz.U. nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz.U. nr 113, poz. 984; z 2003 r. Dz.U. nr 149, poz. 

1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Dz.U. nr 14, poz. 114, Dz.U. nr 64, poz. 565, 

Dz.U. nr 249, poz. 2104) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

s t w i e r d z a  

 

w uchwale nr XXVII/288/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok naruszenie art. 184 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 

ze zm.) w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych (Dz.U. z 2004 r. nr 121, poz. 1266 ze zm.) i art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.) 

polegające na sytuowaniu w § 19 ust. 1 upoważnienia dla Zarządu Województwa do 

dokonywania zmian w przychodach i rozchodach terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych oraz upoważnienia w § 19 ust. 2 dla Marszałka Województwa do dokonywania 

zmian w przychodach i rozchodach Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym. 

 

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do dnia 6 lutego 2009 r.  

w sposób wskazany w uzasadnieniu. 

 

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

 

W dniu 23 grudnia 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XXVII/288/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2008 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok, w której treści 

przywołując przepisy m.in. art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych i art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne w § 19 ust. 1 i 2 postanowiono, iż: 

 

1. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w przychodach  

i rozchodach terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w poszczególnych 

paragrafach bez wpływu na uchwaloną wielkość przychodów ogółem i wielkość 

rozchodów ogółem terenowego Funduszu w 2009 roku. 

2. Upoważnia się Marszałka Województwa do dokonywania zmian w przychodach  

i rozchodach Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
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i Kartograficznym w poszczególnych paragrafach bez wpływu na uchwaloną wielkość 

przychodów ogółem i wielkość rozchodów ogółem Funduszu w 2009 roku. 

 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 20 stycznia 2009 r. przedstawiciel 

jednostki samorządu terytorialnego zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W złożonych w dniu 19 stycznia 2009 r. pismem nr DFK.0724/4/2009 wyjaśnieniach 

Skarbnik Województwa Opolskiego stwierdził m.in., że: 

Sformułowania treści paragrafu 19 uchwały budżetowej w zakresie upoważnień dla 

Zarządu Województwa oraz Marszałka Województwa do dokonywania zmian w planie 

dochodów i wydatków wojewódzkich funduszy celowych nie posiadających osobowości 

prawnej wynikają z naszej interpretacji zapisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn zm.) oraz ustawy z dnia 

17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027  

z późn. zm.)  

Treść art. 24 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych stanowi, że środkami 

Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dysponuje samorząd województwa. 

Treść art. 41 ust. 5 pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi, że 

marszałkowie są dysponentami Wojewódzkich Funduszy Gospodarowania Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym. Natomiast art. 41 ust. 7 stanowi, że marszałkowie 

przedkładają Sejmikom plany funduszu do zatwierdzenia. 

Wobec braku uregulowań ustawowych w zakresie zmian planów tych funduszy, 

przyjęto że uregulowania w tym zakresie w oparciu o cytowane powyżej zapisy ustawowe 

będą ustanowione przez Sejmik. 

(…) Jednak biorąc pod uwagę istotę zgłoszonych wątpliwości prawnych oraz fakt, że 

generalnie zmiany w zakresie planów dochodów i wydatków wojewódzkich funduszy celowych 

nie posiadających osobowości prawnej w całym okresie funkcjonowania samorządu 

Województwa Opolskiego dokonywane były uchwałami Sejmiku Województwa Opolskiego 

Zarząd Województwa na sesję Sejmiku w dniu 27 stycznia 2009 roku przedłoży projekt 

uchwały wykreślający powyższe upoważnienia dla Zarządu Województwa i Marszałka 

Województwa.  

 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 ze zm.) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa 

należy uchwalanie budżetu. 

Podjęta uchwała budżetowa jest formalnym aktem prawnym zawierającym w swej 

treści zarówno budżet, który stosownie do definicji legalnej zawartej w art. 165 ust. 1 ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych jest rocznym planem dochodów i 

wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki, jak również inne elementy stanowiące 

podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. 

Struktura uchwały budżetowej określona została ustawowo w art. 184 ustawy  

o finansach publicznych. Powyższe oznacza, że wskazanie elementów, które powinna 

zawierać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego ma charakter wyczerpujący.  

W uchwale budżetowej mogą znaleźć się wyłącznie postanowienia wymagane lub 

dopuszczane przez ustawę o finansach publicznych (elementy obligatoryjne, względnie 

obligatoryjne oraz fakultatywne). 

Plany przychodów i wydatków funduszy celowych, jakkolwiek stosownie do art. 165 

ust. 4 i art. 184 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zawarte są w uchwale 
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budżetowej, nie są jednak sytuowane w ramach zakresu budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Przepis art. 184 ust. 2 cyt. ustawy, regulujący możliwość wprowadzenia do uchwały 

budżetowej innych elementów, dotyczy natomiast wyłącznie postanowień odnoszących się do 

dokonywania zmian w budżecie jednostki w zakresie określonym w art. 188 ust. 2 oraz 

dotyczących wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.  

Odnosząc się do regulacji zawartych w w/w art. 188 ust. 2 przewidujących kompetencje dla 

organu stanowiącego do udzielania upoważnienia organowi wykonawczemu należy 

zauważyć, iż stosownie do ust. 1 tego artykułu w toku wykonywania budżetu zarząd jednostki 

samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, polegających na: 

 1) zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem 

dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek 

samorządu terytorialnego; 

 2) przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem 

wydatków; 

 3) zmianach w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze 

zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw. 

 Wymienione ustawowe upoważnienia organu wykonawczego odnoszą się bezsprzecznie do 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego sensu stricto, rozumianego jako plan dochodów  

i wydatków. 

Przepis art. 188 ust. 2 przyznaje kompetencje organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego do upoważnienia zarządu jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania 

innych zmian z doprecyzowaniem, że dotyczyć mogą one jedynie zmian w planie wydatków, 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. W odniesieniu do normy wynikającej 

z art. 188 ust. 1 zauważyć należy, iż upoważnienie to odnosić się zatem może do zmian  

w obrębie samego budżetu, nie zaś do innych składników uchwały budżetowej w tym planów 

funduszy celowych (wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 czerwca 2007 r. sygn. I SA/Go 

418/07). 

Przepis art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych stanowiący, iż środkami Funduszu terenowego dysponuje samorząd województwa 

oraz przepis art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

stanowiący, że marszałkowie województw przedstawiają do zatwierdzenia właściwym 

sejmikom coroczne projekty planów oraz sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania 

funduszem nie legitymują Sejmiku Województwa do udzielania określonych w § 19 ust. 1 i 2 

uchwały upoważnień. 

Powołane powyżej przepisy wskazują, iż uchwalenie przez sejmik województwa 

planów funduszy celowych przesądza o tożsamym trybie dokonywania zmian. Brak zatem 

możliwości upoważnienia Zarządu Województwa oraz Marszałka Województwa do 

dokonywania zmian w planie funduszy, stanowiących element uchwały budżetowej Sejmiku 

Województwa Opolskiego. Podkreślić przy tym należy, iż stosownie do orzecznictwa 

Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z dnia 28 czerwca 2000 r. K 25/99, wyrok z dnia 5 marca 

2001 r. P 11/00, wyrok z dnia 26 lipca 2004 r. U 16/02) w naszym prawie obowiązuje m.in. 

zasada zakazu domniemywania kompetencji prawodawczych. Zakaz ten przesądza o tym, że 

milczenie prawodawcy w jakiejś sprawie musi być uważane za tzw. regulację negatywną,  

a więc jako nieudzielenie kompetencji. Przypisanie kompetencji do określonych działań musi 

wynikać z konkretnego przepisu i nie może opierać się na samej wykładni celowościowej. 

 

W tym stanie Kolegium wskazuje, iż usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić 

przez wykreślenie z treści uchwały budżetowej § 19 ust. 1 i 2 uchwały nr XXVII/288/2008 
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Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Województwa Opolskiego na 2009 rok w terminie do dnia 6 lutego 2009 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 


