
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  
 

 

 

Uchwała nr  17/67/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 1 lipca 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 § 1 ust. 5 pkt 1 lit. „l” uchwały nr XLI/486/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 

maja 2009 r. w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2009 naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 4  

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze 

zm.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. 

nr 249, poz. 2104 ze zm).  

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do dnia 28 lipca 2009 r.  

w sposób wskazany w uzasadnieniu. 

 

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

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XLI/486/09 Rady 

Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 

2009. 

Przywołując przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym,  

art. 184 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5 ustawy o finansach publicznych Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle 

postanowiła m.in. o dokonaniu zmian planu wydatków ujętych w treści uchwały budŜetowej 

oraz wprowadziła  w § 1 ust. 5 pkt 1 lit. „l” nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 

oświetlenia ul. Powstańców i terenów przygaraŜowych po obu stronach tej ulicy” na kwotę 

120.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90015) wykraczające poza zakres zgłoszonej przez 

Prezydenta  propozycji zmian w budŜecie gminy. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 1 lipca 2009 r. stawili się przedstawiciele 

jednostki samorządu terytorialnego: Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Pan Wiesław Fąfara, 

Skarbnik Miasta Pani Alina Janik oraz  radca prawny Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle Pan 

Maciej Pająk. 

W złoŜonych na posiedzeniu wyjaśnieniach przedstawiciele jednostki zaprezentowali 

poglądy dotyczące interpretacji norm wynikających z ustawy o finansach publicznych  

i ustawy o samorządzie gminnym w zakresie dokonywania zmian w budŜecie. Zdaniem 

Prezydenta Rada moŜe dokonywać zmian budŜetu przy spełnieniu dwóch warunków: nie 

wykracza poza ramy inicjatywy uchwałodawczej oraz nie zwiększa wysokości deficytu.  
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W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez 

organ nadzoru, iŜ stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza 

prawo w konsekwencji moŜe implikować orzeczeniem w całości lub w części jej niewaŜności 

bądź teŜ wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią 

orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego naleŜy, iŜ do rodzajów naruszeń przepisów 

skutkujących niewaŜnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć 

naleŜy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, 

podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa 

materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę 

podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA 

z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97). 

Zasady opracowywania projektów i uchwalania budŜetów stosownie do brzmienia art. 1 

pkt 8 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ustalają powszechnie 

obowiązujące przepisy powołanej ustawy, w tym sytuowane w Rozdziale 2 Opracowywanie  

i uchwalanie budŜetu jednostki samorządu terytorialnego Działu IV BudŜet jednostki 

samorządu terytorialnego, które wytyczają linię kompetencyjnego podziału pomiędzy 

organem stanowiącym a wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego.  Znajdują one w 

aspekcie ustrojowym odzwierciedlenie w treści ustawy o samorządzie gminnym, co związane 

jest z faktem, iŜ o uprawnieniach w zakresie kształtowania treści uchwały budŜetowej danego 

organu jednostki samorządu terytorialnego moŜe rozstrzygać wyłącznie akt prawny rangi 

ustawy.  

  Wskazać w tym miejscu naleŜy na przepisy art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie 

gminnym przyznające wójtowi gminy wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w 

budŜecie gminy oraz art. 179 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym inicjatywa w 

sprawie zmian uchwały budŜetowej, naleŜy do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki 

samorządu terytorialnego. PowyŜsze przepisy są przepisami kompetencyjnymi, tj. 

przyznającymi określonym podmiotom kompetencje do dokonywania pewnych czynności 

konwencjonalnych.  

Wyłączne prawo do inicjatywy uchwałodawczej wynikające z powyŜszych przepisów, 

oznacza w szczególności, Ŝe organ stanowiący uchwalając zmiany uchwały budŜetowej na 

podstawie przedstawionego przez organ wykonawczy projektu, nie moŜe, korzystając niejako 

„przy okazji” zgłoszonych w projekcie zmian, wprowadzać własnych poprawek w kwestiach 

nieobjętych tym projektem i wykraczających poza zakres uchwały budŜetowej.  

Rada gminy moŜe natomiast uchwalać zmiany w budŜecie w innym kształcie niŜ 

proponowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), polegające zarówno na 

zmniejszeniu dochodów, jak i zwiększeniu wydatków, które nie prowadzą do wzrostu 

deficytu, lecz inaczej rozkładają proporcje (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 

2004 r., I SA/Wr 3239/03, Wspólnota 2004, nr 24, s. 56). W pojęciu tym nie mieści się 

jednakŜe wprowadzanie do budŜetu wydatków związanych z zadaniami, które nie mają 

umocowania w uchwalonym juŜ budŜecie albo które nie zostały przedstawione w projekcie 

zmian tego budŜetu. 

Nie kwestionując  zatem prawa organu stanowiącego do moŜliwości decydowania o treści 

uchwalonych aktów naleŜy bezsprzecznie jednak odróŜnić kwestię decydowania o wysokości 

dochodów i wydatków, w granicach określonych przez art. 183 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych, od dokonywania zmian w przedmiocie wykraczających poza inicjatywę organu 

wykonawczego. Jakkolwiek bowiem organ stanowiący jest uprawniony do dokonywania 

zmian w uchwale budŜetowej w trakcie roku budŜetowego, to warunkiem korzystania przez 
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radę z tej kompetencji jest zachowanie norm z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie 

gminnym oraz z art. 179 ustawy o finansach publicznych. 

W świetle wskazanych uregulowań i ustalonego stanu faktycznego przedmiotowej sprawy 

postanowienie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle o wprowadzeniu w § 1 ust. 5 pkt 1 lit. „l” 

nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa  oświetlenia ul. Powstańców i terenów 

przygaraŜowych po obu stronach tej ulicy” na kwotę 120.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90015), 

które nie było ujęte w projekcie Prezydenta przedstawianym na sesji w dniu 25 maja 2009 r. 

narusza postanowienia art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 179 

ustawy o finansach publicznych. 

 

W tym stanie Kolegium wskazuje, iŜ usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić poprzez 

wykreślenie z planu wydatków uchwały budŜetowej kwoty 120.000,00 zł, dotyczącej zadania 

pn. „Budowa  oświetlenia ul. Powstańców i terenów przygaraŜowych po obu stronach tej 

ulicy” oraz określenie treści budŜetu zgodnie z art. 165 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

Doprowadzenie wskazanej wyŜej nieprawidłowości do stanu zgodnego z prawem powinno 

nastąpić w terminie do dnia 28 lipca  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 


