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REGIONALNA   IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr    4/6/2015 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 lutego 2015 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 paździer-

nika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.- Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 

ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-

lity 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  

 

§ 2 uchwały nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 stycznia 2015 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 

2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu w związku z naruszeniem  

art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 

ze zm.). 

 

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

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono w dniu 2 lutego 2015 r. 

uchwałę nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w 

sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.  

Przywołując w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych w § 1 uchwały zawarto postanowienia związane z rozszerzeniem zakresu 

uchwały, o której mowa w art. 234 ustawy o finansach publicznych wskazując, iż:  
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„ 1) w § 3 ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 6 o brzmieniu: „wykaz zadań inwestycyjnych (§ 

6050) i remontowych (§ 4270) na drogach publicznych gminnych (dział 600, rozdział 60016) 

sporządzony wg wzoru nr 8”; 2) w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „dokonywania zmian w 

ramach działu w planie wydatków majątkowych za wyjątkiem tworzenia nowych zadań 

objętych załącznikiem nr 8”. 2. Wzór załącznika nr 8 stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały”.  

Jednocześnie Rada Miejska postanowiła, w § 2, iż „W terminie do 10 marca 2015 r. 

organy gminy dostosują uchwałę budżetową na 2015 r. do postanowień § 1.”. 

W dniu 24 lutego 2015 r. Burmistrz Krapkowic wyjaśnił, iż „projekt uchwały Rady 

Miejskiej w Krapkowicach w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2010 Rady Miejskiej w 

Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy 

oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 

wprowadzony został przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na komisji gospodarki i 

finansów, na dzień przed sesją Rady Miejskiej, tj. w dniu 21 stycznia 2015 r. (…) Na komisji 

gospodarki i finansów oraz na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2015 r. 

proponowaliśmy, aby wykaz zadań inwestycyjnych (§ 6050) i remontowych (§ 4270) na 

drogach gminnych (dział 600, rozdział 60016), dostosować do projektu budżetu na 2016 rok. 

Informowaliśmy o niezgodnym z przepisami § 2 projektu uchwały. Pomimo tych sugestii radni 

uchwalili w/w projekt.” 

Na posiedzenie Kolegium stawił się Przewodniczący  Rady Miejskiej w Krapkowicach  

wyjaśniając intencje związane ze zwiększeniem w uchwale rady szczegółowości  projektu 

uchwały budżetowej o wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych. Wskazał, iż zmieniając 

uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, o której mowa w art. 234 

ustawy o finansach publicznych, celem radnych było de facto dostosowanie przez Burmistrza 

uchwały budżetowej na 2015 r.  do postanowień tej uchwały. 

  

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, 
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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). 

Zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w 

przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

wyznaczony jest normami wyrażonymi w art. 234 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z 

art. 234 ustawy 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. 

Uregulowany przez ustawodawcę zakres kompetencji organu stanowiącego w przedmiocie 

podjęcia uchwały, o której mowa w w/w art. 234 ustawy zakreślony jest po pierwsze 

minimalnym katalogiem spraw podlegających unormowaniu  w przedmiotowej uchwale (pkt 

1-3 art. 234), skoncentrowanych na projekcie uchwały budżetowej i towarzyszących 

projektowi uzasadnieniu i materiałach. Po drugie, niezaprzeczalnie postanowienia uchwały 

odnosić mogą się jedynie do okresu, o którym mowa we wskazanym przepisie tj. do „prac nad 

projektem uchwały budżetowej”, w tym do „terminów obowiązujących w toku prac nad 

projektem uchwały budżetowej”. Powyższe oznacza, iż postanowienia organu stanowiącego 

mogą odnosić się jedynie do okresu rozpoczynającego się momentem, który rada określi jako 

moment rozpoczęcia prac nad projektem budżetu a kończącym uchwaleniem budżetu na dany 

rok budżetowy. 

Wobec powyższego postanowienia Rady Miejskiej w Krapkowicach obligującej w § 2 

uchwały organy gminy do dostosowania w terminie do 10 marca 2015 r. uchwały budżetowej 

do postanowień § 1 wykraczają poza zakres kompetencji organu stanowiącego określony art. 

234 ustawy o finansach publicznych. Wskazane postanowienia, jak również czas ich 

wykonania odnoszą się bowiem nie do projektu budżetu ale do uchwalonego przez Radę 

Miejską w Krapkowicach budżetu na 2015 r. a w związku z tym stanowią istotne naruszenie 

prawa w tym zakresie. 
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Tym samym Kolegium RIO w Opolu postanowiło jak w sentencji. 

 Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługu-

je - 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 

 

 


