
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr  3/8/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 28 stycznia 2009 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 pkt 2 uchwały nr XXVII/224/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w 
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 w części dotyczącej: 
− przyporządkowania w załączniku „Plan inwestycyjny 2008 rok” szczegółowości rozdziału 

klasyfikacji planu wydatków zadań „Budowa drogi Prószków ul. Akacjowa oraz „Budowa drogi 
Prószków – Źlinice” rozbieżnej z „Planem wydatków”, co jest niezgodne z art. 184 ust. 1 pkt 2 
ustawy o finansach publicznych, 

− określenia w załączniku „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne” zadań jednorocznych 
(przewidziane do realizacji wyłącznie w 2009 roku) w części dotyczącej wydatków pkt 2, 3, 4 
programu – budowa dróg, co jest niezgodne z art. 166 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

 
 

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

 
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XXVII/224/2008 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008, 
w której treści dokonano m.in. zmian po stronie planu wydatków (przesunięcia w wydatkach) w 
dziale 600 „Transport i łączność” pomiędzy rozdziałem 60016 „Drogi publiczne gminne” 
(zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w wys. 1.315.000 zł) oraz 60017 „Drogi 
wewnętrzne” (zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w wys. 828.000 zł) związane z 
planowanym wydatkiem inwestycyjnym droga Źlinice – Prószków.  
Pomimo powyższego w załączniku do uchwały „Plan inwestycyjny 2008 rok” powołane zadanie 
pozostawiono jako sytuowane w dziale 600, rozdział 60016.  
W powołanym załączniku ujęto ponadto w ramach rozdziału 60017 zadanie „Budowa drogi 
Prószków ul. Akacjowa”, które w planie wydatków ogółem uchwały budżetowej zostało sytuowane 
w rozdziale 60016 klasyfikacji planu wydatków. 
W kolejnym załączniku przedmiotowej uchwały „Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne 
– limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne” w części dotyczącej wydatków pkt 2, 3, 
4 programu – budowa dróg, ujęto zadania jednoroczne (przewidziane do realizacji wyłącznie w 
2009 roku), co odnieść należy do następującego zakresu: 
− (pkt 2) przebudowa drogi gminnej wraz z remontem chodnika i odwodnienia ul. Jędrzejczyka i 

Sikornik w Źlinicach, 
− (pkt 3) budowa – przebudowa ulic w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Polnej wraz z infrastrukturą, 
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− (pkt 4) rozwój infrastruktury dróg gminnych w miejscowości Chrząszczyce. 
Jak wynika z złożonych dnia 27 stycznia 2009 r. wyjaśnień (sygn. WOR.ORM.0114/2/09) 
zaistniały oczywiste pomyłki pisarskie w treści uchwały nr XXVII/224/2008 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008:  
− mianowicie „Budowa drogi Prószków ul. Akacjowa” – jest 60017 winno być 60016, natomiast 

„Budowa drogi Prószków Źlinice” – jest 60016 winno być 60017, 
− w zakresie zał. „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne” informuję, iż usytuowanie w 

części dotyczącej wydatków pkt 2, 3, 4 programu – budowa dróg, zadanie jednoroczne – 
zostało dokonane w oparciu o informacje uzyskane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Opolskiego, przyznającego środki na ww. przedsięwzięcia. Wynikało to z tego, iż gmina była 
zobowiązana w chwili składania wniosku do wykazania, iż ww. zadania łącznie z 
finansowaniem przewiduje wieloletni plan inwestycyjny 2009 roku. 

W przypadku uznania, iż ustalone błędy naruszają prawo wnosimy o jego nieistotną kwalifikację. 
Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 28 stycznia 2009 r. przedstawiciel Gminy 
zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 
W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 
Zgodnie z podstawowymi zasadami planowania środków publicznych oraz dysponowania nimi 
określonymi w treści Działu IV „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” ustawy o finansach 
publicznych, w tym w szczególności dyspozycją art. 165 cyt. ustawy: 
− (ust. 1) budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków 

oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, 
− (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, 
Warunkiem zgodności z prawem struktury uchwały budżetowej określonej art. 184 ust. 1 pkt 2 
ustawy o finansach publicznych jest jej wzajemne powiązanie i spójność określonych w podziale na 
działy i rozdziały klasyfikacji planowanych wydatków zarówno w odniesieniu do wyszczególnienia 
rodzajowego ogółem wydatków jak i przypisywanych im kwot wielkości planu w poszczególnych 
załącznikach.  
Stwierdzone rozbieżności w zakresie dotyczącym niejednorodnego wyszczególnienia planowanych 
wydatków majątkowych w uprzednio wskazanym zakresie w poszczególnych załącznikach  „Plan 
wydatków” oraz „Plan inwestycyjny”  uchwały uniemożliwiają jednoznaczną realizację 
powołanego elementu wykonywania budżetu na podstawie i w granicach prawa – co uchybia 
przywołanej dyspozycji art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 
W odniesieniu do przedmiotu sytuowania w ramach załącznika do uchwały „Wydatki na 
Wieloletnie Programy Inwestycyjne” zadań jednorocznych (przewidzianych do realizacji wyłącznie 
w 2009 roku) w części dotyczącej wydatków pkt 2, 3, 4 programu – budowa dróg odnotować 
należy, iż zgodnie z art. 166 ust. 1 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa może 
określać oprócz limitów wydatków na okres roku budżetowego, limity wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne; ujmowane w wykazie stanowiącym załącznik do  uchwały  budżetowej.  
Strukturę  przedmiotowego  załącznika  określa dyspozycja art. 166 ust. 2 cyt. ustawy nakazując w 
jego treści wyszczególnienie:   
− nazwy i celu programu, projektu lub zadania, 
− jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie 

programu, projektu lub zadania, 
− okres realizacji i łączne nakłady finansowe, 
− wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach.  
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Wspomniane wyżej elementy uchwały w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych  
w aspekcie wzajemnego powiązania kwot nakładów ogółem oraz wyszczególnionych wysokości 
wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach posiadają istotne znaczenie dla  
prawidłowej oceny zgodności planowania wykraczającego poza okres bieżącego roku 
budżetowego.  
W tym stanie stwierdzić należy, iż sytuowanie w wieloletnim programie inwestycyjnym zadań 
jednorocznych przewidzianych do realizacji wyłącznie w 2009 roku i nie znajdujących powiązania 
z bieżącym rokiem budżetowym narusza art. 166 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.   

W świetle ustalonych okoliczności, w tym wyjaśnień złożonych przez gminę, zdaniem 
Kolegium kwalifikacja nieistotnego naruszenia prawa znajduje uzasadnienie.  

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 

 

 


