
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W   OPOLU  

Uchwała nr    15/56/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 3 czerwca 2009 r. 

Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 6 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) 

oraz  

art. 79 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. - 

DzU nr 142, poz. 1592; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, 

poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 102, poz. 

1055; z 2007 r. nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a  n i e w a Ŝ n o ś ć  

§ 2 uchwały nr XXXII/213/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Brzeskiego za rok 2008 w części dotyczącej 

literalnego brzmienia „i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” z 

powodu naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 449, zm. DzU z 

2009 r. nr 31, poz. 206)  

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

W dniu 12 maja 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XXXII/213/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu Brzeskiego za rok 2008, w której treści zawarto w § 2 zapis w 

brzmieniu uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 3 czerwca 2009 r. przedstawiciel Powiatu, 

zawiadomionego prawidłowo nie stawił się.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do brzmienia art. 61 ustawy o samorządzie powiatowym gospodarka środkami 

finansowymi znajdującymi się w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawności jest spełniany w 

szczególności przez: 

 1) jawność debaty budŜetowej, 

 2) opublikowanie uchwały budŜetowej oraz sprawozdań z wykonania budŜetu powiatu, 

 3) przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budŜetu powiatu, 

 4) ujawnienie sprawozdania zarządu z działań, o których mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1 i 2. 

Powołana regulacja określająca w aspekcie ustrojowym zasadę jawności finansów publicznych 

znajduje odzwierciedlenie w treści ustaw szczególnych określających sposób jej realizacji, np. 

poprzez jawność debat nad sprawozdaniami z wykonania budŜetów jednostek samorządu 

terytorialnego (art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych), bądź teŜ przyjętą formę i 
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sposób publikacji, np. sprawozdań z wykonania budŜetu powiatu (art. 13 pkt 10 ustawy  o 

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w zw. z art. 61 pkt 2 ustawy 

o samorządzie powiatowym). 

Wskazać w tym miejscu naleŜy, iŜ zgodnie z art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych obowiązkiem publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym 

objęte są tylko te uchwały jednostki samorządu terytorialnego, których zakres przedmiotowy 

wynika z powołanej dyspozycji. W sytuacji gdy normy wynikające z zapisów art. 13 obligują do 

ogłaszania bliŜej nieskonkretyzowanych aktów administracyjnych obligatoryjnie odsyłają przy ich 

identyfikacji, do przepisów szczególnych określających taki obowiązek. PowyŜsze dotyczy aktów 

wskazanych w art. 13 pkt 10 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych, zgodnie z którym w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się inne akty prawne, 

informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeŜeli tak stanowią przepisy szczególne. Nie 

znajduje normatywnego uzasadnienia ogłaszanie w dziennikach urzędowych województw 

dowolnych innych aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach 

finansowych, jeŜeli nie wynika to wyraźnie z przepisu prawa. 

Przywołanej uchwały nr XXXII/213/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Brzeskiego za rok 2008 z uwagi na materię 

rozstrzygnięcia nie naleŜy identyfikować z przedmiotem „sprawozdania z wykonania budŜetu 

powiatu”, zatem wobec braku prawnych podstaw do jej publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego orzeczenie niewaŜności § 2 uchwały w części dotyczącej literalnego 

brzmienia „i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” z powodu 

naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych znajduje uzasadnienie w dyspozycji art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie 

powiatowym, zgodnie z którą uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest niewaŜna. 

O niewaŜności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuŜszym niŜ 30 

dni od dnia jej doręczenia organowi nadzoru. 
 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na 

zasadzie art. 85 ustawy o samorządzie powiatowym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

        Przewodniczący Kolegium 

 

 
 


