
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

Uchwała nr    5/21/2009 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 lutego 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 uchwale nr XXXI/173/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2009 r. w 
sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej naruszenie art. 420 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 
art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.  

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

 W dniu 6 lutego 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 
uchwałę nr XXXI/173/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie 
zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w której treści przywołując w podstawie prawnej art. 420 
w zw. z art. 401 ust. 1 i art. 406 ustawy Prawo ochrony środowiska dokonano w § 1 
zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok m.in. w części dotyczącej przychodów zgodnie 
z poniższym brzmieniem: 
I. Przychody ogółem – 2.264.000 zł 

środki z lat ubiegłych – 2.252.000 zł 

§ 0690 wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.000 zł 

Jednocześnie w treści § 3 uchwały rozstrzygnięto o sposobie jej ogłoszenia w formule 
„podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego”.  
Jak wynika z złożonych przez Burmistrza Ujazdu wyjaśnień (sygn. Fn 3014/1/09 z 
23.02.2009 r.)  (...) w § 1 uchwały określono ogólną kwotę przychodów obejmującą stan 
środków pieniężnych pozostałych z lat poprzednich wraz z planowanymi wpływami na 2009 

rok, analogicznie jak w sprawozdaniu Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy 

celowych nie posiadających osobowości prawnej, w którym po stronie przychodów z funduszu 

ujęty jest także stan środków obrotowych na początek roku sprawozdawczego. W załączniku 

nr 1 do powyższej uchwały szczegółowo przedstawiono źródła przychodów na 2009 rok. 

Zdaniem radcy prawnego powyższy akt jest aktem prawa miejscowego, dlatego w § 3 uchwały 

został ujęty zapis „... podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa 

miejscowego”.  

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 25 lutego 2009 r. przedstawiciel Gminy 
zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 
Stosownie do brzmienia art. 420 ustawy Prawo ochrony środowiska wójt (burmistrz, 
prezydent miasta) do dnia 15 stycznia przedstawia do zatwierdzenia radzie gminy projekt 
zestawienia przychodów i wydatków na dany rok gminnego funduszu. Powołana norma 
kompetencyjna zawarta w przepisie szczególnym winna być w odniesieniu do przedmiotu 
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zatwierdzenia powiązana z wielkościami środków publicznych ujętych w § 9 uchwały nr 
XXIX/166/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu na 2009 rok, stanowiącym o uchwaleniu planu przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. nr 10 do uchwały m.in. w 
poniższym zakresie: 
I. Stan środków obrotowych na początek roku – 2.300.000 zł 

Przychody ogółem – 12.000 zł 

w tym: § 069 – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.000 zł 

Razem: stan środków obrotowych + przychody – 2.312.000 zł 

W tym stanie odmienne od ujętego w uchwale budżetowej zestawienie przychodów uchybia 
dyspozycji powołanego w podstawie prawnej art. 420 ustawy Prawo ochrony środowiska, a 
przywołana przez gminę argumentacja nawiązująca do analogii struktury „sprawozdania Rb-
33” nie zasługuje na aprobatę.   
W odniesieniu do brzmienia § 3 uchwały stanowiącego o ogłoszeniu „w trybie 
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego” wskazać należy, iż zgodnie z art. 13 pkt 2 
ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w 
wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego stanowione przez 
sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu 
i gminy. Przywołana uchwała nr XXXI/173/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 
stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozbawiona jest statusu zarówno aktu 
prawa miejscowego jak i uchwały budżetowej (co uzasadniałoby jej publikację na podstawie 
art. 13 pkt 10 cyt. ustawy w zw. z art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), bowiem 
dotyczy czynności zatwierdzenia opracowanego przez Burmistrza projektu planu przychodów 
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dany rok 
budżetowy. 
Wskazując w tym miejscu, iż podstawą publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym 
uchwały jednostki samorządu terytorialnego jest jej identyfikacja z zakresem przedmiotowym 
katalogu określonego dyspozycjami art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych aktów prawnych stwierdzić należy, że powszechnie obowiązujące przepisy nie 
stanowią o obowiązku publikacji uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i 
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjętej na 
podstawie legitymacji art. 420 ustawy Prawo ochrony środowiska.  

Tym samym zapis § 3 uchwały nr XXXI/173/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe 
dotyczący „ogłoszenia w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego” nie znajdując 
prawnego uzasadnienia implikuje naruszeniem dyspozycji 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 
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 


