
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr 22/50/2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 20 października  2010 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - DzU z 

2001 r. nr 55, poz. 577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; 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; z 2009 r. nr 157, poz. 1241) 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, nr 157, poz. 1241; z 2010 r., nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 106, 

poz. 675) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 
o r z e k a  

 

nieważność w uchwale nr XLII/263/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010 r.  

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu: 

 § 7 ust. 1 pkt 8, 

 § 8 ust. 1 pkt 4, 

z powodu naruszenia art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
 

 o r a z  w s k a z u j e  

 

 naruszenie art. 234 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

poprzez nieokreślenie wymaganej szczegółowości projektu planu wydatków, 

 naruszenie art. 234 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

poprzez nieokreślenie wymogów dotyczących uzasadnienia, które zarząd przedłoży 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem 

uchwały budżetowej. 

 

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

W dniu 29 września 2010 r. przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę  

nr XLII/263/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu. 
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Rada Gminy powołując w podstawie prawnej uchwały art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych ustaliła m.in. szczegółowość projektu uchwały budżetowej  

i postanowiła w § 7 ust. 1 pkt 8 uchwały nr XLII/263/2010, że projekt uchwały budżetowej 

określa plany przychodów i wydatków funduszy celowych, a zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4 

objaśnienia tych planów należy dołączyć do projektu uchwały budżetowej. 

Prowadzone postępowanie nadzorcze wykazało również, że w w/w uchwale Rada Gminy 

Olszanka w § 7 ust. 1 pkt 2 określiła strukturę wydatków w mniejszej szczegółowości niż 

wynikająca z ustawy o finansach publicznych. Ponadto Rada nie określiła w uchwale 

wymogów dotyczących uzasadnienia, które Wójt przedłoży organowi stanowiącemu jednostki 

samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej. 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo 

zawiadomionej nie stawił się. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do art. 234 ustawy o finansach publicznych uchwała organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

określa w szczególności: 

 1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

 2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki 

samorządu terytorialnego, 

 3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały 

budżetowej. 

 

Art. 234 ustawy ustala minimalny zakres przedmiotowy uchwały organu stanowiącego  

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, a rada może w niej zapisać inne 

ustalenia związane z normowanym przedmiotem w ramach obowiązujących przepisów prawa. 

Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie przewidują 

funkcjonowania samorządowych funduszy celowych jako formy organizacyjno prawnej 

jednostek sektora finansów publicznych. Wśród jednostek sektora finansów publicznych 

wymienionych enumeratywnie w art. 9 ustawy wskazano w pkt 7 jedynie państwowe fundusze 

celowe. Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie 

ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 215, poz. 1664) 

z dniem 1 stycznia 2010 r. zlikwidowano gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej.  

Zatem zdaniem Kolegium nie można wymagać aby w projekcie uchwały budżetowej  

(§ 7 ust. 1 pkt 8 uchwały) określono plany przychodów i wydatków funduszy celowych, 

których w obecnym stanie prawnym nie ma. Tym samym nie zostaną dołączone do projektu 

uchwały budżetowej objaśnienia w zakresie planów finansowych funduszy celowych  

(§ 8 ust. 1 pkt 4). Wskazać także należy, że przez fundusze celowe nie należy rozumieć 

funduszu sołeckiego. 

Wskazane powyżej postanowienia Rady Gminy Olszanka zdaniem Kolegium nie znajdują 

oparcia w obowiązujących przepisach prawa. 

Rada Gminy Olszanka w § 7 ust. 1 pkt 2 uchwały określiła mniejszą niż wymagana 

przepisami ustawy o finansach publicznych szczegółowość projektu uchwały budżetowej  

w zakresie wydatków, która może być większa lecz nie mniejsza niż wynikająca z przepisów 

art. 236 ustawy o finansach publicznych.  

Ponadto, z treści art. 234 ustawy wynika obowiązek określenia przez organ stanowiący  

wymogów uzasadnienia, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu 
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terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej. W badanej uchwale określono jedynie 

w § 8 ust. 1 obowiązek dołączenia do projektu uchwały budżetowej „objaśnień”, natomiast w 

uchwale nie tylko nie określono wymogów dotyczących uzasadnienia, ale także nie 

postanowiono o konieczności jego sporządzenia. 

 Niedopełnienie obowiązków Rady Gminy Olszanka w powyższym zakresie stanowi 

nieistotne, zdaniem Kolegium, naruszenie art. 234 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.  

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. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

postanowiło jak w sentencji. 

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 

 

 

 

 


