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REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 

Uchwała nr  8/11/2014 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 28 marca 2014 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października  

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.)  

oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr XLIII/283/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie intencji 

Rady Gminy Olszanka na ustalenie kolejności realizacji oraz limitu wydatków na 

poszczególnych etapach inwestycji pn: „Wykonanie projektu i rozbudowa wodociągu 

gminnego Jankowice Wielkie – Obórki i modernizacja ujęcia wodociągowego w Olszance” z 

powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594). 

 

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

 W dniu 10 marca 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przekazano 

uchwałę nr XLIII/283/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie intencji 

Rady Gminy Olszanka na ustalenie kolejności realizacji oraz limitu wydatków na 

poszczególnych etapach inwestycji pn: „Wykonanie projektu i rozbudowa wodociągu 

gminnego Jankowice Wielkie – Obórki i modernizacja ujęcia wodociągowego w Olszance”.  

 W uchwale Rada Gminy, przywołując w podstawie prawnej art. 18 ust. 1 ustawy z 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.), postanowiła w § 1, iż „Wolą Rady jest 

ustalenie limitu wydatków i kolejność realizacji inwestycji zgodnie z załącznikiem do 

uchwały”. W przedmiotowym załączniku określono „Kolejność realizacji i limit wydatków na 

poszczególne etapy realizacji inwestycji” w stosunku do zadania inwestycyjnego „Wykonanie 

projektu i rozbudowa wodociągu gminnego Jankowice Wielkie – Obórki i modernizacja 

ujęcia wodociągowego w Olszance” oraz planowane z tego tytułu wydatki w roku 

budżetowym 2014, tj.: 

 „ 1. Modernizacja ujęcia wodociągowego Olszanka 385 000 zł, 

   2. Wykonanie projektu i studium wykonalności wodociągu gminnego Jankowice Wielkie – 

Obórki 30 000 zł, 

   3. Rozbudowa wodociągu gminnego Jankowice Wielkie – Obórki  – „  

 Jak wynika z uchwały nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 

r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2014 w załączniku nr 2 do uchwały, 

określającym wydatki majątkowe na 2014 r. ujęto zadanie pn. „Wykonanie projektu i 

rozbudowa wodociągu gminnego (Jankowice Wl-Obórki) i modernizacja ujęcia 

wodociągowego w Olszance” w wysokości 415 000 zł. 
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 Pismem nr RGiDG.0711.7.2014 z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy 

wyjaśnił, iż „projekt uchwały wraz załącznikiem i uzasadnieniem został przedłożony przez 

radnego”.  

 Z przekazanej regionalnej izbie obrachunkowej przez Wójta Gminy Olszanka opinii 

prawnej z dnia 19 lutego 2014 r., dotyczącej złożonego projektu przedmiotowej uchwały 

wynika m.in., iż „tytuł powyższego projektu uchwały sugeruje, że ma ona charakter tzw. 

intencyjny, postanowienia tej uchwały wyrażają wolę rady dotyczącą „ustalenia limitu 

wydatków i kolejność realizacji inwestycji” zgodnie z załączonym do tej uchwały 

załącznikiem. Jednakże poza sformułowaniem „w sprawie intencji…” treść dalszych 

postanowień zarówno w/w uchwały, jak i jej załącznika, ma jednoznacznie kategoryczne 

brzmienie, wywołując w efekcie wątpliwości co do jej rzeczywistego charakteru. Podkreślić 

należy, że uchwalając budżet Rada Gminy ustaliła już limity dokonywania wydatków 

wskazując zadania jak i środki wysokość środków przeznaczonych na te zadania. Zarówno z 

treści art. 60 ustawy o samorządzie gminnym jak i art. 247 ustawy o finansach publicznych 

wynika, że organ wykonawczy (wójt) wykonuje budżet oraz odpowiada za prawidłową 

gospodarkę finansową. Prawidłowość wykonania budżetu oceniana jest przez organ 

stanowiący dopiero w procedurze udzielania absolutorium (…). Nie ma zatem kompetencji - 

bez wyraźnego upoważnienia ustawowego - do wkraczania w sferę wykonawczą gminy, gdyż 

ta jest przypisana innemu organowi (wykonawczemu) jakim jest wójt, burmistrz, prezydent 

miasta (art. 26 ust. 1 u.s.g.). Stanowiłoby to naruszenie ustrojowej - konstytucyjnej - zasady 

rozdziału organów stanowiących gmin od wykonawczych (art. 169 Konstytucji) (…). Rada 

gminy, jako organ stanowiący gminy, nie ma zatem ogólnej kompetencji do każdorazowego 

wytyczania sposobu działania organu wykonawczego, lecz jedynie do ogólnego stanowienia w 

kwestiach podstawowych dla gminy, bez możliwości wpływania na treść działań wójta 

składających się na bieżące kierowanie sprawami gminy i jej reprezentowanie na zewnątrz.”.  

 

Na posiedzenie Kolegium stawił się radny, który stwierdził wprost, iż jest 

przedstawicielem Rady Gminy Olszanka i wnioskodawcą projektu uchwały. Radny 

przedstawił okoliczności przedłożenia projektu uchwały na sesję Rady Gminy Olszanka, 

związane m. in. z trudnościami finansowymi Gminy w realizacji planowanych inwestycji. 

Odnosząc się do charakteru uchwały wskazał, iż jest ona tylko „opinią niewiążącą”. Podniósł, 

iż „uchwała intencyjna nie powoduje ingerencji w budżet gminy i to czy organ wykonawczy 

ustosunkuje się do intencji Rady, to decyzja Wójta”. Zdaniem radnego przedmiotowa uchwała 

nie powinna „trafić na Kolegium, ponieważ uchwała dotyczy intencji Rady w tym zakresie i w 

żaden sposób nie narusza prawa”. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez 

organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza 

prawo w konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności 

bądź też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią 

orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów 

skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć 

należy 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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Stosownie do art. 18 ust. 1 u.s.g. do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy m.in., zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy, uchwalanie 

budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie 

uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.  

 Powyższa regulacja oznacza, że poza gestią rady znajdują się tylko te sprawy lokalne o 

znaczeniu publicznym, które z mocy ustawy samorządowej lub innych ustaw należą do 

właściwości innych organów. Z kompetencji rady gminy wyjęte zostały w szczególności 

sprawy, o których mowa m.in. w art. 30 ust. 2 i art. 39 u.s.g. 

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 u.s.g. do zadań wójta należy określanie sposobu 

wykonania uchwał i następczo, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 u.s.g. ich wykonanie.  

Nie kwestionując zatem prawa organu stanowiącego do możliwości decydowania o 

treści uchwalonych aktów należy bezsprzecznie jednak odróżnić kwestię decydowania o 

wysokości dochodów i wydatków, rodzaju i ilości zadań realizowanych w roku budżetowym  

od ustalania sposobu wykonania uchwał. Jakkolwiek bowiem organ stanowiący jest 

uprawniony do uchwalania budżetu oraz do dokonywania zmian tej uchwały to określenie 

sposobu wykonania uchwał należy do organu wykonawczego.  

Powyższe obejmuje m.in. wskazanie środków finansowych i rzeczowych koniecznych 

do wykonania uchwały, ustalenie harmonogramu jej realizacji oraz wyznaczenie osób 

odpowiedzialnych za wykonanie uchwały lub jej poszczególnych elementów. „W tym 

względzie oznacza to, że do zadań wójta należy zdecydowanie przez kogo, w jakich 

terminach i za pomocą jakich środków, w jakim trybie mają być zrealizowane zadania 

wynikające z uchwały” (wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 stycznia 2010 r., 

II SA/Go 1011/09, LEX nr 584170). Kompetencje wójta w zakresie wykonywania budżetu 

podkreślone zostały również w art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Należy zauważyć, iż w konsekwencji 

powyższych uregulowań ustrojowych wójt ponosi odpowiedzialność przed organem 

stanowiącym  w procedurze absolutoryjnej. 

Kolegium Izby nie podziela oceny radnego, odnoszącej się do charakteru podjętej 

przez Radę w dniu  28 lutego 2014 r. uchwały jako „opinii niewiążącej”.   

Wskazanie bowiem w uchwale XLIII/283/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 

lutego 2014 r. w sprawie intencji Rady Gminy Olszanka na ustalenie kolejności realizacji oraz 

limitu wydatków na poszczególnych etapach inwestycji pn: „Wykonanie projektu i 

rozbudowa wodociągu gminnego Jankowice Wielkie – Obórki i modernizacja ujęcia 

wodociągowego w Olszance” kolejności realizowania zadania  uchwalonego przez Radę 

Gminy Olszanka w uchwale budżetowej i przypisanie poszczególnym (wyodrębnionym przez 

organ stanowiący) elementom zadania wielkości wydatków budżetu, stanowi w istocie 

określenie sposobu wykonania uchwały budżetowej przez Wójta Gminy Olszanka i zdaniem 

Kolegium stanowi istotne naruszenie art. 30 ust. 2 pkt 2 u.s.g.  

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 
 

 


