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REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  
 

Uchwała nr 15/35/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 2 czerwca 2021 r. 

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2137) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 

 

s t w i e r d z a  

 

w  § 1 pkt 9 w zw. z pkt 11 uchwały nr XXVII/322/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 

2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 r. w części dotyczącej zwiększenia wydatków 

majątkowych w Dziale 926 „Kultura fizyczna” Rozdział 92695 „Pozostała działalność” 

wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 3 000 000,00 zł na zadanie 

Utworzenie wielopokoleniowej strefy aktywizacji społecznej i bezpiecznego wypoczynku na 

obiekcie rekreacyjnym przy ul. Korfantego polegającej na przebudowie budynku tzw. Wodnika 

oraz budowie elementów małej architektury, siłowni plenerowej, placu zabaw, ścianki 

wspinaczkowej, parku linowego, boisk do piłki koszykowej i nożnej, parkingu dla rowerów oraz 

budowę zaplecza sanitarnego, bez 3 otwartych niecek basenowych naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 

4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., 

poz. 713, z późn. zm.) oraz art.  233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305). 

 

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r.  

w sposób wskazany w uzasadnieniu. 

 

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

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XXVII/322/21 

Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg 

na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 r., w 

której treści przywołując w podstawie prawnej przepis art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie 

gminnym, Rada Miejska Brzegu postanowiła m.in. o wprowadzeniu w  § 1 pkt 9 w zw. z pkt 

11 uchwały w Dziale 926 „Kultura fizyczna” Rozdział 92695 „Pozostała działalność” 

wydatków majątkowych, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 3 000 000,00 zł na 

zadanie Utworzenie wielopokoleniowej strefy aktywizacji społecznej i bezpiecznego 

wypoczynku na obiekcie rekreacyjnym przy ul. Korfantego polegającej na przebudowie 

budynku tzw. Wodnika oraz budowie elementów małej architektury, siłowni plenerowej, placu 

zabaw, ścianki wspinaczkowej, parku linowego, boisk do piłki koszykowej i nożnej, parkingu 

dla rowerów oraz budowę zaplecza sanitarnego, bez 3 otwartych niecek basenowych. 

Wprowadzona zmiana dokonana została na sesji Rady Miejskiej Brzegu w wyniku 

zgłoszonej przez radnego poprawki do projektu zmiany uchwały budżetowej przedstawionego 

przez Burmistrza Brzegu, pomimo braku zgody Burmistrza. 

Jak wynika z przedstawionych w piśmie Burmistrza Brzegu  sygn. FN.I.3251.23.2021 

z dnia 7 maja 2021 r. wyjaśnień (…) Na sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 kwietnia  
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2021 r. przedstawiono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Brzeg na 2021 r. oraz 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 r., przedłożony przez 

Burmistrza Brzegu. 

Do ww. projektu Radny Grzegorz Chrzanowski zgłosił poprawkę o następującej treści: 

„Niniejszym wnioskuję o zmianę zapisu w załączniku nr 2 Plan wydatków majątkowych budżetu 

gminy w dziale 926 rozdział 92695 Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego w 

Brzegu 3.000.000 zł dofinansowanie BP na zapis w załączniku nr 2 Plan wydatków 

majątkowych budżetu gminy w dziale 926 rozdział 92695 - Utworzenie wielopokoleniowej 

strefy aktywizacji społecznej i bezpiecznego wypoczynku na obiekcie rekreacyjnym przy ul. 

Korfantego polegającej na przebudowie budynku tzw. Wodnika oraz budowie elementów małej 

architektury, siłowni plenerowej, placu zabaw, ścianki wspinaczkowej, parku linowego, boisk 

do piłki koszykowej i nożnej, parkingu dla rowerów oraz budowę zaplecza sanitarnego, bez 3 

otwartych niecek basenowych o kwotę 3.000,000 zł dofinansowanie z BP wraz z 

uzasadnieniem”. 
Zgłoszona poprawka została negatywnie zaopiniowana przez Burmistrza Brzegu, Skarbnika 

Brzegu i radców prawnych. Ponadto Burmistrz Brzegu nie wyraził zgody na zaproponowaną 

przez radnego poprawkę do ww. projektu uchwały (swój sprzeciw Burmistrz wyraził o godz. 

19:21 w 10 godzinie i 36 minucie nagrania z obrad sesji). 

Zaproponowana poprawka została przegłosowana następującymi głosami „za” 10, „przeciw” 

9 i 1 „wstrzymujący”. Następnie uchwała została przegłosowana wraz z przyjętą poprawką 

następującą ilością głosów „za” 19, „przeciw” 0 i 1 „wstrzymujący”. 

Burmistrz Brzegu podkreślił, iż budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego w 

Brzegu jest zadaniem, na które Gmina Brzeg posiada ważną dokumentację wraz z pozwoleniem 

na budowę wykonaną w 2019 r. ze środków własnych gminy w kwocie 173.430,00 zł. Gmina 

Brzeg w grudniu 2020 r. złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych na budowę wielopokoleniowej strefy aktywizacji społecznej. Kluczowymi 

elementami tego przedsięwzięcia są 3 otwarte niecki basenowe dostosowane do potrzeb osób 

wszystkich kategorii wiekowych, w tym osób niepełnosprawnych wraz z budynkami zaplecza 

szatniowego, sanitarnego, technicznego i socjalnego, parkingiem i drogą dojazdową. Projekt 

obejmował również przebudowę, w tym termomodernizację, budynku tzw. „Wodnika”, któremu 

planowano przywrócić funkcję gastronomiczną. Całkowita wartość projektu, według wartości 

kosztorysowej, wynosi 17,95 mln zł, z czego część dotycząca niecek basenowych wraz z 

zapleczem technicznym i sanitarnym oraz parkingiem z drogą dojazdową 15,44 mln zł (ponad 

86% wartości projektu). Wniosek został oceniony pozytywnie i na przedmiotową inwestycję 

Gmina Brzeg otrzymała dofinansowanie w kwocie 3.000.000 zł. Zmiana dokonana przez 

radnych spowoduje, iż zamiast pierwotnej i przygotowywanej inwestycji, ma de facto powstać 

całkowicie nowa inwestycja obejmująca wielopokoleniową strefę aktywizacji społecznej i 

bezpiecznego wypoczynku. Zadanie według zamierzeń części radnych polegać ma m.in, na 

budowie elementów małej architektury, siłowni plenerowej, placu zabaw, ścianki 

wspinaczkowej, parku linowego, boisk do piłki koszykowej i nożnej, parkingu dla rowerów oraz 

obejmować ma budowę zaplecza sanitarnego w miejscu, gdzie pierwotnie planowano 

lokalizację 3 otwartych niecek basenowych. Baseny otwarte, wraz z zapleczem sanitarnym i 

technicznym, które stanowiły istotę projektu, o którego dofinansowanie ubiegała się Gmina 

Brzeg, nie mają być realizowane. Wprowadzone zmiany będą miały wpływ na założone we 

wniosku wskaźniki, w tym zrównoważony rozwój, kompleksowość, spodziewany efekt 

inwestycji, zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (co budzi wątpliwości w przypadku ścianki 

wspinaczkowej czy parku linowego) czy zmniejszenie udziału liczby mieszkańców gminy, na 

których inwestycja wywiera korzystny wpływ. Wszystkie te elementy były przedmiotem oceny 

wniosku złożonego przez Gminę Brzeg. Wprowadzenie tej zmiany uniemożliwi zrealizowanie 
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inwestycji w założonym pierwotnie terminie ze względu na konieczność opracowania zupełnie 

nowej dokumentacji budowlanej oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Nie ma 

również możliwości określenia szacunkowego terminu zakończenia realizacji inwestycji w 

nowej formule. Na chwilę obecną nie ma także możliwości oszacowania wartości inwestycji, ze 

względu na brak dokumentacji. Niewątpliwie zmiana zakresu przedmiotu projektu, narzucona 

podjętą uchwałą de facto całkowicie zmienia przedmiot inwestycji, którego istotą miał być 

nowoczesny basen otwarty z zapleczem sanitarnym i technicznym. Zmiana ta podyktowana jest 

postawą części radnych, stanowiących większość w Radzie Miejskiej, będących w opozycji do 

Burmistrza, którzy powołują się na zapisy dot. możliwości zmiany zakresu kosztu lub 

przedmiotu wydatku majątkowego poprzez poinformowanie o tym Prezesa Rady Ministrów za 

pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

W tym miejscu zaznaczyć należy, iż jak wynika z treści złożonego przez Burmistrza 

Brzegu wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek 

samorządu terytorialnego z dnia 22 grudnia 2020 r. przedmiot inwestycji określa kontynuacja 

budowy oczekiwanej przez mieszkańców wielopokoleniowej strefy aktywizacji społecznej w 

postaci: 3 otwartych niecek basenowych dostosowanych do potrzeb osób z wszystkich kategorii 

wiekowych i osób niepełnosprawnych wraz z budynkami zaplecza szatniowego, sanitarnego, 

technicznego i socjalnego, parkingu, drogi dojazdowej. Zostanie też wykonana przebudowa, w 

tym termomodernizacja, budynku tzw. „Wodnika", któremu zostanie przywrócona funkcja 

gastronomiczna, a w kontekście powołanego zakresu rzeczowego zadania Gmina Brzeg 

zobowiązała się do przeznaczenia całości otrzymanych środków na wydatki majątkowe objęte 

wnioskiem, a w przypadku zmiany zakresu kosztu lub przedmiotu wydatku majątkowego 

poinformowania o tym Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem wojewody w terminie 14 

dni od dnia zaistnienia zmiany. 

W powołanym zakresie rzeczowym, na co należy wskazać, uzyskana została rekomendacja 

Wojewody Opolskiego dokonana na podstawie § 6 ust. 2b uchwały nr 102 Rady Ministrów z 

dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki 

samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662) stanowiąca o podstawie dofinansowania 

przedmiotowego zadania w wys. 3 000 000,00 zł. 

Jak podniósł Burmistrz Brzegu powołane zastrzeżenie nie obejmuje możliwości 

dokonywania tak daleko idących zmian przedmiotu inwestycji, chyba że zachodziłaby 

obiektywna niemożność realizacji inwestycji. W przeciwnym razie można by dowolnie zmieniać 

przedmiot zadania, na które uzyskano dofinansowanie, co wydaje się zbyt daleko idącą 

interpretacją zapisów programu. Większość składu Rady Miejskiej Brzegu nie podzieliła jednak 

naszej argumentacji, ani opinii radców prawnych. Do tej pory Gmina Brzeg nie była stawiana 

przed koniecznością wprowadzania tak znaczących modyfikacji zakresu projektu. Jeżeli 

pojawiała się konieczność zmian w trakcie realizacji inwestycji, wynikała ona ze zdarzeń, na 

które Gmina nie miała wpływu, bądź nie mogła ich przewidzieć. Ze względu na fakt, że uzyskane 

dofinansowanie w kwocie 3 mln zł stanowi środki publiczne, zachodzi obawa ich utraty. 

Na tle przywołanych okoliczności Burmistrz Brzegu podniósł, że zaproponowana i 

przegłosowana poprawka wraz z podjętą uchwałą wykracza poza kompetencje organu 

stanowiącego, gdyż narusza przepis art. 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U.  

2021 r. poz. 305) zgodnie, z którym „Inicjatywa w sprawie sporządzenia  projektu uchwały o 

zmianie uchwały budżetowej - przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu 

terytorialnego” oraz stanowi naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) „Wójtowi przysługuje wyłączne prawo zgłaszania 

propozycji zmian w budżecie gminy”. Obowiązujące przepisy nie zabraniają innym podmiotom, 

a w szczególności radnym zgłaszania wniosków (np. sygnalizujących konieczność wystąpienia 

z inicjatywą zmiany uchwały budżetowej). Natomiast w sytuacji gdy organ stanowiący chce 

wprowadzić zmiany nieobjęte inicjatywą wójta (burmistrza, prezydenta miasta) musi uzyskać 
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jego akceptację (red. W. Misiąg, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Wydanie 2. C.H. 

Beck 2017; uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 23 lipca 2012 r., 25/104/2012). 

Ponadto zgodnie z art. 247 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych budżet jednostki 

samorządu terytorialnego wykonuje zarząd. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego 

sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i 

wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe 

rozwiązanie jest spójne z ustawą ustrojową, zgodnie bowiem z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do ustawowych prerogatyw wójta (burmistrza, 

prezydenta) należy wykonywanie budżetu. Tym samym, ramy kompetencji organów gminy 

określone są nie tylko normami ustaw ustrojowych ale również systemem norm prawa finansów 

publicznych. Rada Miejska Brzegu podejmując przedmiotową uchwałę w sposób arbitralny i 

nieuprawniony przekroczyła swoje ustawowe kompetencje, a powyższe uchybienie ma 

charakter istotny. Rada Miejska Brzegu uchwalając zmiany w budżecie Gminy Brzeg na  

2021 r. i przyjmując zgłoszoną poprawkę, a następnie podejmując uchwałę, wprowadzała 

niejako przy okazji, zmianę nieobjętą projektem uchwały. Przyjęta zmiana wykracza poza 

pierwotną i przygotowywaną inwestycję, w miejsce której Rada wprowadza nowe zadanie. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 2 czerwca 2021 r. stawili się 

przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego. W złożonych na posiedzeniu 

wyjaśnieniach Zastępca Burmistrza Brzegu m. in. podniósł, co następuje: chciałbym podkreślić, 

że w całości podtrzymujemy wyrażone w piśmie z dnia 7 maja stanowisko Burmistrza, a także 

wyrażony na sesji sprzeciw i brak zgody co do wnioskowanej zmiany, argumentując to przede 

wszystkim znaczącą ingerencją w przygotowany projekt, na który Gmina posiada kosztorys i 

gotową dokumentację, na którą zostały za zgodą Rady Miejskiej w 2019 roku przyznane środki, 

z wykorzystaniem których dokonaliśmy wydatków oraz zaprojektowaliśmy to zadanie. Zostało 

ono w całości tak skonstruowane, aby mieścić się w ramach finansowych wynikających z 

posiadanej dokumentacji. Zadanie wprowadzone przez radnego i przegłosowane przez Radę 

Miejską nie jest nam znane co do podziału kosztów potencjalnych wydatków jeżeli chodzi o jego 

realizację. Nie posiadamy również żadnej dokumentacji z tym związanej, a przede wszystkim 

jest ono w naszej ocenie niezgodne z wnioskiem o dofinansowanie. 

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 dnia 3 grudnia 1996 r. sygn. akt SA/Wr 949/96; 

wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. akt II SA/Wr 1459/97; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 

13 kwietnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 625/11; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 

2018 r., sygn. akt I SA/Ol 153/18). 

Zasady opracowywania projektów i uchwalania budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, określają w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych w Dziale V Budżet, Wieloletnia prognoza finansowa i Uchwała budżetowa 

jednostki samorządu terytorialnego, które wytyczają linię kompetencyjnego podziału pomiędzy 

organem stanowiącym a wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego. Znajdują one w 

aspekcie ustrojowym odzwierciedlenie w treści ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
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gminnym, co związane jest z faktem, iż o uprawnieniach w zakresie kształtowania treści 

uchwały budżetowej danego organu jednostki samorządu terytorialnego może rozstrzygać 

wyłącznie akt prawny rangi ustawy. 

Wskazać w tym miejscu należy na przepisy art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie 

gminnym przyznające burmistrzowi wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie 

gminy oraz art. 233 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym inicjatywa w sprawie 

zmian uchwały budżetowej, należy do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu 

terytorialnego. Powyższe przepisy są przepisami kompetencyjnymi, tj. przyznającymi 

określonym podmiotom kompetencje do dokonywania pewnych czynności konwencjonalnych.  

Wskazać należy, iż Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu znane jest 

orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie uprawnień organów jednostki 

samorządu terytorialnego w zakresie możliwości kształtowania treści postanowień uchwały 

budżetowej i jej zmian, niemniej jednak podziela stanowisko wyrażone m.in. w wyroku 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20.01.2010 r. (II GSK 276/09), jak również  

w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 22.12.2008 r.  

(I SA/BK 554/08), w których sąd wskazał, że inicjatywa uchwałodawcza to służące danemu 

podmiotowi prawo (niekiedy także obowiązek) przedłożenia organowi stanowiącemu projektu 

uchwały. Uzasadnieniem dla ustawowego zagwarantowania wyłączności inicjatywy 

uchwałodawczej organowi wykonawczemu w zakresie projektu uchwały budżetowej oraz jej 

zmian jest pozycja prawna tego organu i jego odpowiedzialność za gospodarkę finansową 

jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonanie budżetu jednostki. A zatem organ 

stanowiący, uchwalając zmiany uchwały budżetowej na podstawie przedstawionego projektu, 

nie jest uprawniony do wprowadzania przy tej okazji, z własnej inicjatywy zmian nieobjętych 

tym projektem. Przy dopuszczeniu takiej możliwości dochodziłoby do istotnego ograniczenia 

ustawowej kompetencji organu wykonawczego - inicjatywy w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej. Innymi słowy, w przypadku zmian w uchwale budżetowej inicjatywa organu 

wykonawczego dotyczy konkretnych kwestii, w ten sposób wyznacza organowi stanowiącemu 

ramy, w których może nadawać tej uchwale określony kształt. Powyższe stanowisko znalazło 

również poparcie w orzeczeniu WSA w Krakowie z dnia 18.02.2014 r. sygn. akt I SA/KR 

1637/13 (por. również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1998 r. sygn.  

K. 3/98, w którym Trybunał wskazał m.in. że „prawo przedkładania poprawek nie może 

przekształcać się w surogat prawa inicjatywy ustawodawczej, a tym samym istnieją pewne 

granice, poza które treść poprawek poselskich wykraczać nie może”.). 

Wynikającemu z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz  

z art. 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych uprawnieniu burmistrza do wyłącznej 

inicjatywy uchwałodawczej w zakresie zmian budżetu odpowiada ciążąca na radzie gminy 

powinność rozpatrzenia wniesionego projektu. W ramach prac podjętych nad projektem 

skierowanym pod obrady organu stanowiącego, organ ten może zmieniać kształt 

zaproponowanego projektu. Jednak zmiany do projektu uchwały przedłożonego przez 

burmistrza podlegają ograniczeniom wynikającym z istoty pojęcia inicjatywy w zakresie 

stanowienia prawa. Granicami możliwych zmian jest zatem zakres treściowy projektu. W 

przypadku uchwalania zmian uchwały budżetowej rada gminy może wprowadzać zmiany 

konieczne ze względu na poprawność czy efektywność regulacji proponowanej przez 

burmistrza - będą to zatem zmiany, służące udoskonaleniu czy modyfikacji projektu zmiany 

uchwały budżetowej, ale zawsze w granicach wyznaczonych celem i przedmiotem założenia 

organu wykonawczego. 

Rada gminy może natomiast uchwalać zmiany w budżecie w innym kształcie niż 

proponowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), polegające zarówno na 

zmniejszeniu dochodów, jak i zwiększeniu wydatków, które nie prowadzą do wzrostu deficytu, 

lecz inaczej rozkładają proporcje (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2004 r., I 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrrgu2tenzxgaztk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrzguytomjugiya
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrsheydsmzrgq2tk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrsheydsmzrgq2tk
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SA/Wr 3239/03, Wspólnota 2004, nr 24, s. 56). W pojęciu tym nie mieści się jednakże 

wprowadzanie do budżetu wydatków związanych z zadaniami, które nie mają umocowania w 

uchwalonym już budżecie albo które nie zostały przedstawione w projekcie zmian tego 

budżetu.  

Nie kwestionując zatem prawa organu stanowiącego do możliwości decydowania o 

treści uchwalonych aktów należy bezsprzecznie jednak odróżnić kwestię decydowania o 

wysokości dochodów i wydatków, w granicach określonych przez art. 240 ust. 2 ustawy o 

finansach publicznych, od dokonywania zmian w przedmiocie wykraczających poza inicjatywę 

organu wykonawczego. Jakkolwiek bowiem organ stanowiący jest uprawniony do 

dokonywania zmian w uchwale budżetowej w trakcie roku budżetowego, to warunkiem 

korzystania przez radę z tej kompetencji jest zachowanie norm z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o 

samorządzie gminnym oraz z art. 233 ustawy o finansach publicznych. 

W świetle wskazanych uregulowań i ustalonego stanu faktycznego przedmiotowej 

sprawy postanowienie Rady Miejskiej Brzegu w ww. zakresie, które nie było ujęte w projekcie 

Burmistrza przedstawianym na sesji w dniu 29 kwietnia 2021 r. narusza postanowienia art. 60 

ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 233 ustawy o finansach publicznych. 

 

W tym stanie Kolegium wskazuje, iż usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić 

poprzez zmianę uchwały budżetowej na 2021 r. w sposób zgodny z postanowieniami ww. 

przepisów. Doprowadzenie wskazanej wyżej nieprawidłowości do stanu zgodnego z prawem 

powinno nastąpić w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. 

 

W przypadku niedoprowadzenia do zgodności zapisów uchwały z obowiązującymi 

przepisami prawa w zakreślonym terminie Izba podejmie działania w trybie określonym  

art. 12 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

Grzegorz Czarnocki 
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