
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr 3/4/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 26 stycznia 2011 r.  
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 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; 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. DzU nr 180,poz. 1111, nr 223,poz. 1458; z 2009 r. DzU nr 

52, poz. 420, nr 157, poz.1241; z 2010 r. DzU nr 28,poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 40, poz. 230, 

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  

 

§ 4 uchwały nr IV/22/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 grudnia 2010 r.  

w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2010, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego w części „i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego” z powodu naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 

2010 r. nr 17, poz. 95 t.j.).  

 

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

 

Stosownie do brzmienia art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w dniu 10 stycznia 2011 r. przedłożono 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu uchwałę nr IV/22/10 Rady Miejskiej  

w Grodkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych  

w budżecie Gminy Grodków na rok 2010, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

W treści § 4 uchwały zawarto zapis „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego”.  

Składając wyjaśnienia pismem z dnia 17 stycznia 2011 r. Burmistrz Grodkowa 

podniósł, iż: Przygotowując treść uchwały nr IV/22/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 

grudnia 2010 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na 

rok 2010, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kierowano się tym, że dotyczy 

materii budżetu, w związku z czym, mając na uwadze art. 61 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.13 pkt 7 

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów 

prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), zgodnie z którym obowiązkowi ogłoszenia  



w wojewódzkim dzienniku urzędowym podlegają wszystkie uchwały budżetowe (oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu) jednostek samorządu terytorialnego, pojawił się  

w niniejszej uchwale zapis § 4.  

Po wnikliwej analizie, mając na uwadze, że uchwała nie jest uchwałą budżetową a uchwałą  

o wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, przyjmujemy, że 

przepisy w tym zakresie, nie zobowiązują do publikacji tej uchwały.  

 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 26 stycznia 2011 r. przedstawiciel 

Gminy zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W ustalonym stanie faktycznym i prawnym Kolegium stwierdza co następuje.  

 

Obowiązkiem publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym objęte są te uchwały 

jednostki samorządu terytorialnego, których zakres przedmiotowy odpowiada dyspozycji  

art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.  

W sytuacji gdy normy wynikające z zapisów art. 13 obligują do ogłaszania bliżej 

nieskonkretyzowanych aktów administracyjnych, obligatoryjnie odsyłają przy ich 

identyfikacji, do przepisów szczególnych określających taki obowiązek. Powyższe dotyczy 

aktów wskazanych w art. 13 pkt 10 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych, zgodnie z którym w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się 

inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią 

przepisy szczególne. Nie znajduje normatywnego uzasadnienia ogłaszanie w dziennikach 

urzędowych województw dowolnych innych aktów prawnych organów gmin w sprawach 

finansowych, jeżeli nie wynika to wyraźnie z przepisu prawa.  

Przywołana uchwała nr IV/22/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 grudnia 

2010 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 

2010, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, nie zawiera znamion 

odpowiadających dyspozycji art. 13 w/w ustawy. W ocenie Kolegium, powyższej uchwały 

nie należy identyfikować z uchwałą budżetową. Powszechnie obowiązujące przepisy nie 

stanowią o obowiązku publikacji uchwały w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w 

budżecie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym, co implikuje stwierdzeniem braku podstaw prawnych do uchwalenia przez Radę 

w treści § 4 uchwały zapisu stanowiącego, iż uchwała podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego.  

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 

 

 

 
 


