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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

Uchwała nr 15/36/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 2 czerwca 2021 r. 
 

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

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

oraz  art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  

Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

§ 1 pkt 2 uchwały nr XXVII/323/21  Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej w zakresie 

dotyczącym ustalenia w Załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć na lata 2021 - 2027 w pkt 1.3.2.2 

zadania Przedsięwzięcie - 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 z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305). 

 

 

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

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XXVII/323/21 

Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, w której treści wprowadzono w Załączniku nr 2 

wykaz przedsięwzięć na lata 2021 - 2027 w pkt 1.3.2.2 zadanie Przedsięwzięcie - 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. 

Jak wynika z ustalonego stanu, powołane zadanie przyjęte przez Radę Miejską Brzegu 

w wieloletniej prognozie finansowej związane jest z dokonaną 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. zmianą planu wydatków w zakresie dotyczącym 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 
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dla rowerów oraz budowę zaplecza sanitarnego, bez 3 otwartych niecek basenowych, która 

oceniona została Uchwałą nr 15/35/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 2 czerwca 2021 r. jako dokonana z naruszeniem art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

Jak wynika z przedstawionych w piśmie Burmistrza Brzegu  sygn. FN.I.3251.24.2021 

z dnia 7 maja 2021 r. wyjaśnień na sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 kwietnia 2021 r. 

przedstawiono projekt przedłożony przez Burmistrza Brzegu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z poniższym uzasadnieniem: 

„W związku ze zmianą budżetu na 2021 r. wprowadzono również zmiany w wieloletniej 

prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono 

m.in. nowe zadanie z okresem realizacji 2021 (3.000,000) - 2022 (14.800.000) tj. Budowa 

kompleksu basenowego przy ul. Korfantego w Brzegu. Powyższą inwestycję planuje się 

sfinansować środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych oraz kredytem 

długoterminowym”. Do ww. projektu Radny Grzegorz Chrzanowski zgłosił poprawkę o 

następującej treści: „Niniejszym wnioskuję o zmianę zapisu w załączniku nr 2 Wykaz 

Przedsięwzięć: Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego w Brzegu o kwotę 

3.000.000 zł na zapis w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadzić 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 o kwotę 3,000.000 zł wraz z 

uzasadnieniem”. Zgłoszona poprawka została negatywnie zaopiniowana przez Burmistrza 

Brzegu, Skarbnika Brzegu i radców prawnych. Burmistrz Brzegu nie wyraził zgody na 

zaproponowaną przez radnego poprawkę do ww. projektu uchwały (swój sprzeciw Burmistrz 

wyraził o godz. 19:52 w 11 godzinie i 6 minucie nagrania z obrad sesji). Zaproponowana 

poprawka została przegłosowana następującymi głosami „za” 10, „przeciw” 4 i 6 

„wstrzymujących”. Uchwała została przegłosowana następującą ilością głosów „za” 14, 

„przeciw” 0 i 6 „wstrzymujących”. 

W ocenie Burmistrza Brzegu zaproponowana i przegłosowana poprawka wraz z 

podjętą uchwałą wykracza poza kompetencje organu stanowiącego, gdyż narusza przepis art. 

230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) zgodnie, z którym 

„Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego”. 

Rada Miejska Brzegu podejmując przedmiotową uchwałę w sposób arbitralny i nieuprawniony 

przekroczyła swoje ustawowe kompetencje, a powyższe uchybienie ma charakter istotny. 

Powołana ocena Burmistrza Brzegu nawiązuje do  przywoływanych w rozpatrywanym zakresie 

okoliczności związanych z pozbawioną podstaw prawnych zmianą planu wydatków dokonaną 

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., których analogiczny charakter cechował również  

podjęcie uchwały nr XXVII/323/21  Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 r. tryb 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

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 
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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). 

Za wskazaniami sądów administracyjnych przyjąć nadto należy, że zasady, które 

odnoszą się do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, muszą mieć zastosowanie do 

wieloletnich prognoz finansowych. Wprowadzenie zatem do wieloletniej prognozy finansowej 

przez Radę Miejską Brzegu z własnej inicjatywy nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

które nie było objęte projektem zmian proponowanych przez Burmistrza Brzegu, w istotny 

sposób narusza art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednoznacznie rozstrzygający, iż 

inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.   

Podkreślić w tym miejscu należy, iż do zadań burmistrza, co wynika z przepisu art. 30 

ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, należy w szczególności wykonywanie budżetu. 

Burmistrz jest też odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę finansową gminy na podstawie 

art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, która również jest nierozerwalnie związana z 

wykonywaniem budżetu, a także z wykonywaniem innych uchwał rady gminy, w tym w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy. W sytuacji gdy organ stanowiący zamierza 

wprowadzić nowe zadanie i ustalić plan wydatków na jego realizację, to mimo braku inicjatywy 

organu wykonawczego w tym zakresie musi uzyskać jego zgodę. 

Kolegium wskazuje nadto, iż na tle szczególnych źródeł finansowania rozpatrywanego zadania 

istotne znaczenie wiązać również należy z przedmiotem dyspozycji  art. 226 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych określającej, iż wieloletnia prognoza finansowa powinna być 

realistyczna. Rada Miejska Brzegu dokonując dnia 29 kwietnia 2021 r. zmiany uchwały w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej nie miała należytej podstawy do 

przyjęcia jako źródła finansowania inwestycji wielkości wynikającej z uzyskanego 

dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, bowiem powołana 

sfera, co wynika z ustalonego stanu, dotyczyła zadania o odmiennym rzeczowo charakterze niż 

ustalone w Załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć na lata 2021 - 2027 w pkt 1.3.2.2 zadanie 

Przedsięwzięcie - Utworzenie wielopokoleniowej strefy aktywizacji społecznej i bezpiecznego 
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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. 

W świetle wskazanych uregulowań i ustalonego stanu faktycznego przedmiotowej 

sprawy wprowadzenie w  § 1 pkt 2 uchwały nr XXVII/323/21  Rady Miejskiej Brzegu z dnia 

29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej, w zakresie dotyczącym ustalenia w Załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć na lata 

2021 - 2027 w pkt 1.3.2.2 zadania Przedsięwzięcie - 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 nastąpiło z istotnym naruszeniem art. 226 ust. 1 oraz art. 230  

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

W tym stanie Kolegium RIO w Opolu postanowiło jak w sentencji. 

 

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 

    Grzegorz Czarnocki 
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