
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr  25/61/2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 24 listopada 2010 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 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. 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 (tekst jedn.- Dz.U. 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  n i e w a ż n o ś ć   

 

§ 2 ust. 3 uchwały nr X/37/2010 Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w 

Turawie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z 

powodu naruszenia art. 238 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych poprzez zobowiązanie Skarbnika Związku do opracowania projektu 

budżetu  

 

w s k a z u j e  
 

w § 5 uchwały naruszenie art. 234 w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych.  

 

 

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

W dniu 9 listopada 2010 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej przedłożono uchwałę 

nr X/37/2010 Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie z dnia 3 

listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.  

Zgromadzenie Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie przywołując w podstawie 

prawnej uchwały art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz 

art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określiło tryb prac nad 

projektem uchwały budżetowej postanawiając m.in. w:  

 § 2 ust. 3 uchwały, iż Skarbnik Związku w oparciu o ustalone przez Zarząd plany 

dochodów i wydatków opracuje projekt budżetu w terminie do 14 listopada roku 

poprzedzającego rok budżetowy,  

 § 5 uchwały, iż Przewodniczący Zarządu po zapoznaniu się z opiniami Zgromadzenia oraz 

opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej może wprowadzić autopoprawki do projektu, a 
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następnie przygotowuje ostateczną wersję projektu uchwały budżetowej celem 

przedłożenia jej na sesji Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie.  

 

Na posiedzenie Kolegium stawili się przedstawiciele Związku Gmin, którzy stwierdzili, 

iż do nieprawidłowości w uchwale doszło w wyniku pomyłki.  

Kolegium stwierdziło, co następuje: 

 

Stosownie do treści art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt 

uchwały budżetowej:  

1. organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,  

2. regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania  

- do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.  

Jak wynika z powołanego przepisu, obowiązek sporządzenia projektu uchwały 

budżetowej i jego przedłożenia w celu uchwalenia w odpowiednim terminie spoczywa na 

zarządzie jednostki samorządu terytorialnego, jako organie posiadającym wyłączną inicjatywę 

w tym zakresie. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przepisy dotyczące 

jednostek samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio do związków gmin i powiatów.  

 

Przepis art. 234 ustawy o finansach publicznych stanowiący podstawę prawną podjęcia 

powyższej uchwały, ustala minimalny zakres przedmiotowy uchwały organu stanowiącego w 

sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, a zgromadzenie związku może w niej 

zapisać inne ustalenia związane z normowanym przedmiotem jednak w ramach 

obowiązującego porządku prawnego.  

Tym samym należy uznać, iż zobowiązanie Skarbnika Związku do opracowania projektu 

budżetu w sposób istotny narusza wskazany przepis art. 238 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych w związku z czym postanowiono orzec jak w sentencji.  

 

W odniesieniu do postanowień regulowanych § 5 uchwały Kolegium wskazuje, iż 

przypisanie Przewodniczącemu Zarządu uprawnień i obowiązków w zakresie wprowadzenia 

autopoprawek do projektu i przygotowania ostatecznej wersji projektu uchwały budżetowej, 

narusza w sposób nieistotny art. 234 w związku z art. 238 ustawy o finansach publicznych 

gdyż powyższe kompetencje należy identyfikować z Zarządem Związku nie jedynie z jego 

Przewodniczącym.  

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. 

Niezależnie od powyższego Kolegium zauważa, iż wskazany w podstawie prawnej 

uchwały art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z dniem 1 

stycznia 2010 r. utracił moc obowiązującą.  

 

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 


