
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr  22/53/2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 20 października 2010 r. 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 3 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; z 2009 r. nr 157, poz. 1241) Kolegium Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Opolu  

 
 

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 w § 5 ust.1 pkt 2 lit „b” uchwały nr XLIX/379/10 Rady Gminy Bierawa 

z dnia 27 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Bierawa, rodzaju 

i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu wymaganej 

szczegółowości projektu planu wydatków majątkowych, 

- 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 30 września 2010 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej przedłożono uchwałę 

nr XLIX/379/10 Rady Gminy w Bierawie z dnia 27 września 2010 r. w sprawie procedury 

uchwalania budżetu Gminy Bierawa, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu. Rada Gminy w Bierawie przywołując w podstawie  

prawnej uchwały m.in. art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej postanawiając m.in. w § 5 ust.1 pkt 2 

lit „b” uchwały o strukturze planu wydatków majątkowych. Ponadto w pozostałych postano-

wieniach uchwały Rada Gminy w Bierawie nie określiła wymogów dotyczących uzasadnienia, 

które Wójt Gminy przedłoży Radzie wraz z projektem uchwały budżetowej. 

W dniu 12 października 2010 r. przedłożono do tut. Izby wyjaśnienia sygnowane przez 

Wójta Gminy (pismo znak Fn 3000-57/2010 z dnia 08.10.2010 r.) w treści, których poinfor-

mowano, że „wymogi zawarte w art. 234 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych które zostaną przedłożone 

Radzie Gminy, zostały uregulowane w § 6 i 7 uchwały nr XLIX/379/10 z dnia 27 września 

2010 r.”  
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Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo powiadomionej jed-

nostki samorządu terytorialnego.  

 

Kolegium stwierdziło, co następuje: 

Stosownie do treści przepisu art. 234 ustawy o finansach publicznych, uchwała organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwa-

ły 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. 

Przepis art. 234 ustawy ustala minimalny zakres przedmiotowy uchwały organu stanowią-

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

inne ustalenia związane z normowanym przedmiotem w ramach obowiązującego porządku 

prawnego. Ponadto, z treści przepisu art. 234 pkt 3 ustawy wynika obowiązek określenia 

przez organ stanowiący szczegółowości projektu budżetu oraz wymogów dotyczących uza-

sadnienia, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

wraz z projektem uchwały budżetowej. W § 6 badanej uchwały Rady Gminy w Bierawie 

określono jedynie obowiązek ujęcia w projekcie „objaśnień”, natomiast nie określono wymo-

gów dotyczących uzasadnienia. 

Ponadto w treści § 5 ust.1 pkt 2 lit „b” Rada Gminy w Bierawie postanawiając o struktu-

rze wydatków majątkowych nie określiła obowiązku ich wyodrębnienia w układzie działów  

i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, co wynika z art. 234 pkt 1 ustawy o finansach publicz-

nych.  

Niedopełnienie obowiązków w powyższym zakresie stanowi nieistotne, zdaniem Kole-

gium, naruszenie przepisów art. 234 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. Przedłożone 

przez Wójta Gminy wyjaśnienia w tym zakresie nie zasługują na uwzględnienie. 

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

istotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się  

do wskazania, że 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 Admi-

nistracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w termi-

nie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 


