
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 
Uchwała nr 6/23/2009 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 11 marca 2009 r. 

 

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 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 uchwale nr XXXVII/212/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie 

uchwalenia budŜetu Gminy Olesno na 2009 rok naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) wobec 

nieokreślenia limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 82 ust. 1 cyt. ustawy. 

 

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

 

W dniu 2 marca 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XXXVII/212/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia 

budŜetu Gminy Olesno na 2009 rok, w której treści nieokreślono limitów zobowiązań z tytułu 

zaciąganych kredytów i poŜyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których 

mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

W wyjaśnieniach złoŜonych pismem nr II-3014/3/09 z dnia 5 marca 2009 r. Burmistrz 

Olesna poinformował, iŜ w uchwale tej w przekazanej wersji nie zostało załączone, nie 

wyodrębniono zgodnie z opinią RIO w Opolu do projektu uchwały budŜetowej rocznych 

limitów zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych (wg zapisu art. 184, ust. 1 pkt 9 uofp), gdyŜ uznano, Ŝe informacje te zostały 

zawarte w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, określające m.in. rozchody budŜetu. 

Przyjęte rozwiązania są identyczne jak w uchwale budŜetowej na 2008 rok oraz jak  

w przyjętych wcześniej uchwałach budŜetowych innych j.s.t. w naszym województwie. 

Ewentualna zmiana uchwały moŜe zostać dokonana na najbliŜszej sesji Rady Miejskiej 

w Oleśnie, na której podjęta ma być równieŜ uchwała w sprawie limitów dla wydatków na 

wieloletnie programy inwestycyjne wraz z niezbędnymi upowaŜnieniami dla Burmistrza do 

zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na w.p.i. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 11 marca 2009 r. przedstawiciel 

jednostki samorządu terytorialnego zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do art. 165 ust. 1 ustawy o finansach publicznych budŜet jednostki 

samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów  
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i rozchodów tej jednostki uchwalany w formie uchwały budŜetowej na rok budŜetowy. 

Normy zawarte w ustawie o finansach publicznych odnoszą się do obligatoryjnych  

i fakultatywnych elementów uchwały budŜetowej. Art. 184 ust. 1 przesądza o obligatoryjnych 

elementach uchwały budŜetowej, co w sposób jednoznaczny wynika z przyjętej przez 

ustawodawcę redakcji tego przepisu i uŜycia słowa: „określa”. Wśród wymienionych w tym 

przepisie obligatoryjnych elementów uchwały budŜetowej w punkcie 9 ustawodawca 

jednoznacznie postanowił, Ŝe uchwała określa „limit zobowiązań z tytułu zaciąganych 

kredytów i poŜyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 82 

ust. 1”.  

Z treścią art. 184 ust. 1 pkt 9 koresponduje art. 83 ust. 1 ustawy, gdyŜ zgodnie z tym 

ostatnim przepisem suma zaciągniętych kredytów i poŜyczek oraz zobowiązań  

z wyemitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 82 ust. 1, nie moŜe 

przekroczyć kwoty określonej w uchwale budŜetowej jednostki samorządu terytorialnego.  

PowyŜsze przepisy jednoznacznie wskazują, Ŝe limit zobowiązań z tytułu zaciąganych 

kredytów i poŜyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 82 

ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jest obligatoryjnym elementem uchwały budŜetowej 

gminy, gdyŜ wynika to przede wszystkim z jednoznacznego przepisu ustawy, tj. art. 184 ust. 

1 pkt 9 ustawy o finansach publicznych, a ponadto określenie tego limitu jest niezbędne, gdyŜ 

suma zaciągniętych kredytów i poŜyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów 

wartościowych nie moŜe przekroczyć limitu określonego w uchwale budŜetowej. 

Jakkolwiek kwoty limitów, wynikają wprost m.in. z załącznika Nr 4 uchwały 

budŜetowej, jak wskazał Burmistrz Olesna w w/w wyjaśnieniach, zapis art. 184 ujmuje 

przychody i rozchody jako odmienny od limitów określonych w art. 184 ust. 1 pkt 9 element 

obligatoryjny uchwały budŜetowej, czego potwierdzeniem jest osobna jednostka redakcyjna, 

tj. art. 184 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy. 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza niewaŜności uchwały, lecz ogranicza się  

do wskazania, Ŝe 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 

 

 
 

 

 

 


