
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  
 

Uchwała nr  19/74/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 29 lipca 2009 r. 

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2,  art. 12 ust. 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) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, 

nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 

102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 

17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu:  

 

1. orzeka niewaŜność § 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, wprowadzającego  nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia  

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

120.000,00 zł (Dział 900, Rozdział 90015) z powodu naruszenia 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); 

 

2. ustala budŜet Miasta Kędzierzyn-Koźle na 2009 r. w części dotkniętej niewaŜnością 

poprzez: 

- zmniejszenie w Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł  

i jednoczesne wykreślenie z załącznika nr 9 „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji 

w roku 2009”  do uchwały budŜetowej nr XXXVI/422/09 z dnia 5 lutego 2009 r. zadania  

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

ulicy”,  

- zwiększenie  w Dziale 758 - RóŜne rozliczenia, Rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne  

i celowe, rezerwy ogólnej  na wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 zł. 

 

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

oraz wprowadziła  w § 1 ust. 5 pkt 1 lit. „l” zmiany w załączniku nr 9 „Wykaz zadań 

inwestycyjnych do realizacji w 2009 r.” do uchwały budŜetowej nr XXXVI/422/09 z dnia  

5 lutego 2009 r. poprzez wprowadzenie 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) wykraczającego poza zakres zgłoszonej przez 

Prezydenta  propozycji zmian w budŜecie gminy. 

  

 Uchwałą Kolegium RIO nr 17/67/2009 z dnia 1 lipca 2009 r., stwierdzającą w § 1 ust. 5 

pkt 1 lit. „l” uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XLI/486/09 z dnia 25 maja 2009 r. 

naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 

179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, wezwano jednostkę,  

w trybie art. 12 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do usunięcia 

nieprawidłowości w terminie do dnia 28 lipca 2009 r. Wskazano, 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. 

 

 Pismem nr Fn.I. 3020-1-12/09 z dnia 16 lipca 2009 r. (wpływ do RIO w dniu 21 lipca 2009 

r.) Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle poinformował Regionalną Izbę Obrachunkową  

w Opolu, o nieuwzględnieniu przez Radę Miasta wskazań zawartych w w/w uchwale 

Kolegium RIO poprzez przyjęcie na sesji w dniu 13 lipca 2009 r. wniosku o treści: „Odrzucić 

wezwanie do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w uchwale nr 17/67/2009. PS. 

Przesłać do RIO linie orzecznictwa”.  

 Pismem nr BRM.0150-43/09 z dnia 23 lipca 2009 r. (wpływ do RIO w dniu 27 lipca  

2009 r. ) Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w nawiązaniu do w/w uchwały 

Kolegium z dnia 1 lipca 2009 r.  przekazał Izbie kserokopię wniosku radnego Rady Miasta 

Kędzierzyn-Koźle przyjętego na sesji w dniu 13 lipca 2009 r. wraz z wyciągiem z orzeczeń 

sądowych i poglądami doktryny. 

 

Na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2009 r. stawił się przedstawiciel jednostki samorządu 

terytorialnego w osobie Skarbnika Miasta Kędzierzyn-Koźle Pani Aliny Janik. 

W złoŜonych na posiedzeniu wyjaśnieniach Skarbnik Miasta potwierdziła fakt 

nieusunięcia nieprawidłowości wskazanej w uchwale Kolegium z dnia 1 lipca 2009 r.  

 

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). 
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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.  Podobnie 

ustawa o samorządzie gminnym jasno określa podział kompetencji w zakresie uchwalania 

budŜetu i inicjatywy w zakresie zmian uchwały budŜetowej. 

Stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy 

naleŜą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią 

inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy naleŜy m.in., zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 cyt. 

ustawy,  uchwalanie budŜetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budŜetu oraz 

podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. 

Warunkiem korzystania przez radę gminy z kompetencji do uchwalania i zmian budŜetu jest 

jednak zachowanie procedury przewidującej określoną rolę organu wykonawczego. 

Proces uchwalania  uchwały budŜetowej na dany rok budŜetowy, w obligatoryjnym  

i ostatecznym terminie  do 31 marca, naleŜy odróŜnić bowiem od zmian tej uchwały w trakcie 

roku budŜetowego. PowyŜsze uzasadnia fakt powołania przez ustawodawcę do Ŝycia 

odmiennych uregulowań dotyczących tych procesów i tzw. modyfikatorów wpływających 

ostatecznie na treść  normy prawnej (np. art.  18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym 

w związku z art. 52 ust. 1a tej ustawy oraz art. 183 ust. 2 ustawy o finansach publicznych; 

por. wyrok NSA z dnia 19 marca 2008 r. Sygn. akt II GSK 427/07). Z uwagi na charakter 

norm prawa administracyjnego wykluczona jest równieŜ dopuszczalność stosowania analogii 

pomiędzy uchwalaniem uchwały budŜetowej a dokonywaniem zmian w uchwalonej uchwale. 

  Wskazać w tym miejscu w szczególności naleŜy na przepis art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy  

o samorządzie gminnym przyznający 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. Wpływają teŜ na ostateczne brzmienie normy prawnej wyraŜonej 

częściowo w art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. 

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 stanowiących 

de facto inicjatywę, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym i art. 

179 ustawy o finansach publicznych (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 

czerwca 1998 r. Sygn. K. 3/98).  

Podkreślić naleŜy, iŜ  ustawa o finansach publicznych ani ustawy ustrojowe nie 

zabraniają radnym prawa do zgłaszania zarządowi wniosków prowadzących do wystąpienia  

z inicjatywą zmiany uchwały budŜetowej. Zarząd nie musi jednak tych wniosków uwzględnić 

i z taką inicjatywą wystąpić (C. Kosikowski: w Finanse publiczne. Komentarz do ustawy  

z dnia 26 listopada 1998 r. C. Kosikowski, Z. Szpringer:, Zielona Góra 2000, s. 272). 

Rada gminy moŜe uchwalać zmiany w budŜecie w innym kształcie niŜ proponowane przez 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta), polegające zarówno na zmniejszeniu dochodów, jak  

i zwiększeniu wydatków, które inaczej rozkładają proporcje (por. 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 
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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, od dokonywania zmian w przedmiocie wykraczającym poza 

inicjatywę organu wykonawczego. Jakkolwiek bowiem organ stanowiący jest uprawniony do 

dokonywania zmian w uchwale budŜetowej w trakcie roku budŜetowego, to warunkiem 

korzystania przez 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. 

ani teŜ nie było ujęte w pierwotnej uchwale budŜetowej nr XXXVI/422/09 z dnia 5 lutego 

2009 r., narusza postanowienia art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 

179 ustawy o finansach publicznych. 

 

Biorąc pod uwagę powyŜsze ustalenia oraz to, iŜ Rada Miasta Kędzierzyna-Koźle  

w wyznaczonym terminie nie usunęła nieprawidłowości Kolegium Izby uchwaliło jak  

w sentencji niniejszej uchwały. 

 

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 

 


