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REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  
 

Uchwała nr 19/48/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 12 ust. 2 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 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu 

orzeka nieważność 

§ 1 pkt 11 uchwały nr XXX/354/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 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 ustalenia w Dziale 926 „Kultura fizyczna”  

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” wydatków majątkowych w wys. 3 000 000,00 zł na 

zadanie Utworzenie wielopokoleniowej strefy aktywizacji społecznej i bezpiecznego wypo-

czynku 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. 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). 

 

 

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

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XXX/354/21 

Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 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 11 w Dziale 926 

„Kultura fizyczna” Rozdział 92695 „Pozostała działalność” wydatków majątkowych 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.3251.32.2021 

z dnia 23 czerwca 2021 r. wyjaśnień (…) na sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 17 czerwca 

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. Przedstawiony przez Burmistrza projekt ww. uchwały zawierał m.in. 



strona 2/8 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 19/48/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. 

 

usunięcie nieprawidłowości wykazanej w Uchwale nr 15/35/2021 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 czerwca 2021 r., w której to wskazano naruszenie  

art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 233 pkt 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych polegającej na przywróceniu 

pierwotnej nazwy zadania na zadnie zaproponowane przez Burmistrza Brzegu na sesji w dniu 

29 kwietnia 2021r. pn. „Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego w Brzegu” w 

kwocie 3.000.000 zł. 

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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 rok Radny Grzegorz Chrzanowski 

ponownie 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. 20:28 w 11 godzinie i 39 minucie 

nagrania z obrad sesji). Zaproponowana poprawka została przegłosowana następującymi 

głosami „za” 11, „przeciw” 10 i 0 „wstrzymujący”. Następnie uchwała została przegłosowana 

wraz z przyjętą poprawką następującą ilością głosów „za” 15, „przeciw” 5 i 1„wstrzymujący”. 

Burmistrz Brzegu podkreślił, iż w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 

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

2021 rok, który został przedłożony Radzie Miejskiej Brzegu na sesji w dniu 17 czerwca 2021 r. 

podjął działania celem doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem w związku z podjęciem na 

sesji dnia 29 kwietnia 2021 r. przez Radę Uchwały nr XXVII/322/21 Rady Miejskiej Brzegu z 

naruszeniem prawa, przywracając jej pierwotny zapis w wydatkach majątkowych. Jednakże na 

sesji w dniu 17 czerwca 2021 r. Rada Miejska Brzegu ponownie przegłosowała poprawkę wraz 

z uchwałą w ww. sprawie zgłoszoną przez radnego doprowadzając ponownie do naruszenia 

art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  oraz art. 60 ust. 2  

pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym a tym samym nie usunęła 

nieprawidłowości wskazanej w Uchwale nr 15/35/2021 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 czerwca 2021 r. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 30 czerwca 2021 r. stawili się 

przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego. W złożonych na posiedzeniu 

wyjaśnieniach Zastępca Burmistrza Brzegu m. in. podniósł, co następuje: na sesji w dniu 17 

czerwca 2021 r. chcąc wykonać wskazania, które Kolegium RIO w Opolu przesłało do Gminy 

zaproponowaliśmy powrót do pierwotnej wersji uchwał, licząc na zmianę stanowiska radnych, 

niestety Rada podtrzymała swoje stanowisko, z którym się nie zgodziliśmy. Podczas sesji 

Burmistrz wyraźnie zasygnalizował, iż nie zgadza się na wprowadzenie takiej zmiany, która 

zmienia zakres rzeczowy inwestycji wniesionej do budżetu, o którą wnioskowaliśmy. W związku 

z powyższym podtrzymujemy swoje stanowisko, iż jest to niezgodne z intencją Burmistrza, a 

Rada Miejska wykroczyła poza ustawowy zakres w kwestii formułowania, kształtowania 

uchwały budżetowej. 



strona 3/8 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 19/48/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. 

 

W tym miejscu zasadnym jest wskazanie, iż oceniając prawne granice działania organów 

jednostki samorządu terytorialnego w rozpatrywanej sferze zmiany uchwały budżetowej 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Uchwałą nr 17/41/2021 z dnia 30 

czerwca 2021 r. stwierdziło, iż dokonane w § 1 pkt 11 uchwały nr XXX/354/21 Rady Miejskiej 

Brzegu z dnia 17 czerwca 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 

Działu 926 „Kultura fizyczna” Rozdział 92695 „Pozostała działalność” ustalenie wydatków 

majątkowych 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 nastąpiło 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, co implikowało wezwaniem do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości w 

zakreślonym terminie do dnia 20 lipca 2021 r.  

Jak wynika z pisma Burmistrza Brzegu  sygn. FN.I.3251.37.1.2021 z dnia 20 lipca  

2021 r. w zakreślonym terminie organ uchwałodawczy nie podjął czynności w celu usunięcia 

nieprawidłowości wskazanej w uchwale nr 17/41/2021 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 czerwca 2021 roku, pomimo przekazania w dniu 9 lipca 

2021 r. Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu pisma Burmistrza Brzegu sygn. 

FN.I.3251.37.2021 z dnia 8 lipca 2021 r. W treści pisma podniesiono m. in. co następuje: Wobec 

faktu, że organ wykonawczy w ramach posiadanych kompetencji dwukrotnie obejmował swoją 

inicjatywą zmiany w budżecie Gminy Brzeg na 2021 rok oraz zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu na Gminy Brzeg na rok 2021 poprzez wprowadzenie w Dziale 926 rozdział 

92695 zadania pn. Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego w Brzegu w kwocie 3 

000.000,00 zł, a Rada Miejska Brzegu przekraczając swoje kompetencje podjęła uchwały z 

uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez radnego Rady Miejskiej Brzegu Grzegorza 

Chrzanowskiego, wnoszę o wskazanie czy Rada wyrazi wolę zaakceptowania i podjęcia 

uchwały wniesionej przez organ wykonawczy polegającej na przywróceniu pierwotnej nazwy 

zadania na zadanie zaproponowane przez Burmistrza Brzegu na sesji w dniu 29 kwietnia 2021 

r. oraz ponownie na sesji w dniu 17 czerwca 2021 r., pn. „Budowa kompleksu basenowego przy 

ul. Korfantego w Brzegu” w kwocie 3.000,000,00 zł co pozwoli organowi na usunięcie 

nieprawidłowości wymienionej powyżej w terminie wskazanym przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Opolu. Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku braku usunięcia 

nieprawidłowości organ nadzoru stwierdzi nieważność uchwały w powyższym zakresie. 

Na posiedzeniu Kolegium wyznaczonym na dzień 23 lipca 2021 r. przedłożono mail 

Wiceprzewodniczącego  Rady Miejskiej Brzegu Pana Grzegorza Chrzanowskiego, w którego 

treści literalnie podniesiono m. in., co następuje: ”W nawiązaniu do pisma NA.I- 4211-19/2-

1/2021 otrzymanego od Państwa w dniu 21 lipca 2021 roku zawiadamiającego radę miejską o 

toczącym się postępowaniu nadzorczym w sprawie uchwały Rady Miejskiej Brzegu nr 

XXX/354/21 z dnia 17 czerwca 2021 roku , informuję iż po raz kolejny, jako  Rada Miasta, 

zostaliśmy zawiadomieni niezgodnie z art. 79 i art. 92 KPA,  o miejscu i terminie posiedzenia 

Kolegium, który przewiduje iż termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby doręczenie 

wezwań oraz ogłoszenie o rozprawie nastąpiły przynajmniej na siedem dni przed rozprawą. 

Dodatkowo chciałbym poinformować, iż burmistrz Jerzy Wrębiak nie zapewnia żadnej pomocy 

prawnej Radzie (…) Tym samym wnoszę o odroczenie terminu Kolegium do czasu zapewnienia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Radzie Miasta Brzegu obsługi prawnej, co pozwoli na 

przedstawienie swojego stanowiska w toczącej się sprawie”. 
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Na posiedzenie Kolegium w dniu 23 lipca 2021 r. stawił się przedstawiciel jednostki samorządu 

terytorialnego w osobie Zastępcy Burmistrza Brzegu, który w odpowiedzi na pytanie związane 

z istnieniem obiektywnych uwarunkowań dotyczących braku możliwości udziału 

przedstawicieli organu stanowiącego w dzisiejszym posiedzeniu stwierdził, co następuje: 

„zawiadomienie, które wpłynęło do Biura Rady Miejskiej, jak i do Burmistrza zostało 

zadekretowane i od razu przekazane do Biura Rady, które dysponuje zarówno sprzętem, jak i 

możliwościami technicznymi, do dyspozycji Biura Rady byli również informatycy zatrudnieni w 

Urzędzie. Z tego co mi wiadomo nie było inicjatywy ze strony Biura Rady do tego, aby 

przygotowywać w jakikolwiek sposób stanowiska na dzisiejsze posiedzenie. Tak więc taka 

możliwość istniała, a zawiadomienie zostało przekazane bezzwłocznie, po tym jak wpłynęło na 

kancelarię ogólną Urzędu”. 

 W złożonych na posiedzeniu Kolegium wyjaśnieniach Zastępca Burmistrza Brzegu 

oświadczył ponadto, że „Burmistrz nie występował do Rady z nowym projektem uchwały, 

ponieważ poprzednie próby przekazania i rozstrzygnięcia tej kwestii zakończyły się 

niepowodzeniem. W związku z powyższym wystosowaliśmy pismo czy istnieje taka możliwość, 

aby Rada przychyliła się do wniosku Burmistrza i zrealizowała projekt, na który otrzymaliśmy 

dofinansowanie. Do dnia 20 lipca nie otrzymaliśmy od Pani Przewodniczącej żadnego 

stanowiska w tej sprawie, w związku z powyższym nie przygotowywaliśmy również projektu 

uchwały i dlatego nie występowaliśmy do organu uchwałodawczego z inicjatywą zmian w 

budżecie, aby nie komplikować jeszcze bardziej tej sprawy ze względu na to, że dwie poprzednie 

próby zakończyły się niepowodzeniem”. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Wstępnie wskazać należy, iż stosownie do brzmienia art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym do postępowania nadzorczego przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego (KPA) stosuje się odpowiednio. Jak wynika z linii orzeczniczej sądów 

administracyjnych (np. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 grudnia 2018 r., 

sygn. I OSK 4097/18) odpowiednie stosowanie KPA w postępowaniu w sprawach nadzoru nad 

działalnością gminną nie może jednak w żaden sposób zmienić charakteru tego postępowania, 

ponieważ przy odpowiednim stosowaniu wszelkich przepisów prawa, modyfikacji mogą 

podlegać jedynie przepisy odpowiednio stosowane, a nie przepisy, które mają być przez nie 

uzupełniane; w sprawach nadzoru nad działalnością gminną przepisy KPA mają ograniczone 

zastosowanie, bo jest ono przede wszystkim posiłkowe, a więc tylko dopełniające już istniejącą 

w ustawie o samorządzie gminnym regulację czynności postępowania organów właściwych w 

sprawie. Powołany kontekst wykładni zakresu dyspozycji art. 91 ust. 5 cyt. ustawy o 

samorządzie gminnym determinuje cel rozstrzygnięcia nadzorczego, którym zgodnie z 

wskazaniami Naczelnego Sądu Administracyjnego (Wyrok z dnia 9 czerwca 2017 r., sygn. II 

GSK 654/17) jest ocena zgodności z prawem materialnym oraz przepisami ustrojowymi 

uchwały lub zarządzenia organu gminy, a nie z przepisami Kodeksu postępowania 

administracyjnego regulującymi postępowanie w indywidualnych sprawach rozstrzyganych w 

drodze decyzji administracyjnych, te bowiem co do zasady nie mają zastosowania w procedurze 

podejmowania uchwały lub wydawania zarządzenia.  

W świetle powołanej argumentacji formułowany zarzut zawiadomienia Rady Miejskiej 

Brzegu o terminie posiedzenia Kolegium niezgodnie z art. 79 i art. 92 KPA nie zasługuje na 

uwzględnienie, bowiem powołane regulacje nie znajdują odpowiedniego zastosowania w toku 

postępowania nadzorczego.   

 W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z uwagi na skuteczne 

zawiadomienie organów Gminy Brzeg o terminie posiedzenia Kolegium stwarzające 

możliwości czynnego udziału w toczącym się postępowaniu nadzorczym oraz zawity charakter 

określonego art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ustawowego 
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terminu do podjęcia rozstrzygnięcia nadzorczego, brak jest również podstaw do akceptacji 

nieskonkretyzowanego czasowo wniosku o odroczenie terminu Kolegium do czasu 

zapewnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Radzie Miasta Brzegu obsługi prawnej co 

pozwoli na przedstawienie swojego stanowiska w toczącej się sprawie, bowiem jak wynika z 

jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych (np. Wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 7 listopada 2008 r., sygn. II OSK 1216/08) oświadczenie woli organu 

nadzoru zastosowania sankcji nieważności musi zostać uzewnętrznione w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały, po upływie którego kompetencja nadzorcza 

wygasa.  

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 

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, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrrgu2tenzxgaztk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrzguytomjugiya
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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 

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 17 czerwca 2021 r. istotnie naruszają 

postanowienia art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 233 ustawy o 

finansach publicznych. 

Powołana ocena ustalenia granic kompetencyjnych działania organów jednostki 

samorządu terytorialnego została uprzednio odzwierciedlona w podjętej przez Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Uchwale nr 17/41/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. 

stwierdzającej w § 1 pkt 11 uchwały nr XXX/354/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 

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

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrsheydsmzrgq2tk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrsheydsmzrgq2tk
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uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 r., w części dotyczącej Działu 926 „Kultura 

fizyczna” Rozdział 92695 „Pozostała działalność” ustalenie wydatków majątkowych 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 prze-

budowie 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). 

W rozpatrywanym przedmiocie zmian uchwały budżetowej Gminy Brzeg na 2021 r. 

umiejscowić również należy Uchwałę nr 17/40/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, w której organ nadzoru: 

1) orzekł o nieważności w zakresie § 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; 

2) ustalił budżet Gminy Brzeg na 2021 r. w części dotkniętej nieważnością poprzez: 

− zmniejszenie w § 1 pkt 4 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. dochodów 

majątkowych budżetu gminy o kwotę  3 000 000,00 zł w części dotyczącej Działu 758 

„Różne rozliczenia” Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”, § 6290 „Środki na 

dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 

innych źródeł”; 

− zmniejszenie 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. 

wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę 3 000 000,00 zł w części dotyczącej   

Działu 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. 

Z uwagi na skutek powołanego rozstrzygnięcia nadzorczego eliminującego przesłanki ustalenia 

budżetu w niniejszym postępowaniu oraz biorąc pod uwagę, że Rada Miejska Brzegu w 

wyznaczonym terminie nie usunęła nieprawidłowości związanych z stwierdzonym przez 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Uchwale nr 17/41/2021 z dnia 30 
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czerwca 2021 r. zakresem naruszenia prawa, organ nadzoru orzekł nieważność § 1 pkt 11 

uchwały nr XXX/354/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w 

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

Brzeg na 2021 r., zgodnie z przedmiotem określonym w sentencji niniejszej uchwały.  

 

Na 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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