
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr    18/79/2007 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 14 września 2007 r. 
 

Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. DzU 

nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149, poz. 1454; z 

2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

w s k a z u j e  

 

w § 5 uchwały nr 37/VIII/07 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 

procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 

w zw. z art. 184 ustawy o finansach publicznych. 

 

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

 

 Stosownie do brzmienia art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy 

Pawłowiczki przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu uchwałę nr 37/VIII/07 

Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania 

budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 

projektowi budżetu, w której treści (§ 5) określono strukturę projektu uchwały budżetowej 

m.in. zgodnie z poniższym zakresem: 

Wójt Gminy sporządza projekt budżetu w formie  uchwały  budżetowej, która zawiera: 

−  (ust. 1 pkt 1) prognozowane dochody wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na 

dochody własne i majątkowe, 

− (ust. 1 pkt 2 lit. „a” tiret 4) wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji 

wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wydatków z tytułu udzielonych 

poręczeń i gwarancji, 

− (ust. 1 pkt 7) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi w części 

związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, 

− (ust. 1 pkt 10 lit. „a”) upoważnienie dla Wójta do zaciągnięcia zobowiązań na 

sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty 

realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł 

zagranicznych nie podlegających zwrotowi. 

Jak wynika z literalnego brzmienia § 12 przedmiotowej uchwały uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia i ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu budżetu na 2008 

rok. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 14 września 2007 r. przedstawiciele Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawili się. 
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W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 Stosownie do brzmienia art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym procedurę 

uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi określa rada gminy. Jak powszechnie podnosi się w literaturze 

przedmiotu (np. A.Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o gminnym samorządzie 

terytorialnym, Warszawa 1999, s. 364-365) „celem niezbędnych ustaleń proceduralnych, 

zawartych w odrębnej uchwale lub regulaminie prac rady gminy, powinna więc być 

racjonalizacja prac nad projektem budżetu (…) ustalenia te powinny także odnosić się do 

zakresu tematycznego i obowiązującego wójta (zarząd) terminarza w przygotowaniu 

dodatkowych materiałów  informacyjnych, potrzebnych do prac nad budżetem gminy”. 

W kontekście powołanej dyspozycji nie znajduje normatywnego uzasadnienia określenie 

struktury projektu uchwały budżetowej (§ 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. „a” tiret 4, pkt 7, pkt 10 lit. 

„a”)  odmiennie od wymogów określonych w treści Działu IV Budżet jednostki samorządu 

terytorialnego Rozdziału 2 Opracowanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego ustawy o finansach publicznych, w tym dyspozycji art. 184 ust. 1 w brzmieniu 

określonym ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw.  

Zgodnie z przywołaną nowelizacją ustawy o finansach publicznych wprowadzony podział 

dochodów jednostki samorządu terytorialnego związany z brzmieniem nowego przepisu 

art. 165a ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dochody budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe) oraz 

określenie na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy nowego zakresu przedmiotowego 

środków publicznych (środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA) implikowało zmianą 

dyspozycji art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w części dotyczącej:  

− pkt 1, który otrzymał brzmienie: 

"1) prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i 

działów klasyfikacji w podziale na dochody: bieżące i majątkowe;", 

− pkt 6, który otrzymał brzmienie: 

"6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego;". 

Jak jednoznacznie wynika z art. 25 ust. 1 powoływanej ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o 

zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw ustawa ma 

zastosowanie do wykonywania ustawy budżetowej i uchwał budżetowych jednostek 

samorządu terytorialnego na rok 2007, z zastrzeżeniem ust. 2-4. Przywołane jednostki 

redakcyjne odpowiednio stanowią, iż: 

− (ust. 2) do uchwał budżetowych na rok 2007 stosuje się art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, 

− (ust. 3) przepisy art. 165a i 184 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do opracowania uchwały 

budżetowej na rok 2008. 

Tym samym ujęcie w treści § 5 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 7 przedmiotowej uchwały Rady Gminy w 

Pawłowiczkach zapisów o brzmieniu Wójt Gminy sporządza projekt budżetu w formie 

uchwały budżetowej, która zawiera: 

− (ust. 1 pkt 1) prognozowane dochody wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na 

dochody własne i majątkowe, 
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− (ust. 1 pkt 7) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi w 

części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, 

nie znajdując normatywnego uzasadnienia w treści dyspozycji uprzednio powołanego art. 184 

ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy o finansach publicznych implikuje wskazaniem jako naruszonego 

powołanego przepisu. 

W kontekście obowiązku określenia w uchwale budżetowej  na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 

10 lit. „a” ustawy o finansach publicznych upoważnienia dla zarządu jednostki samorządu 

terytorialnego do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 

166 ust. 1 wskazać należy, iż zakres przedmiotowy powołanego przepisu wiązać należy z 

następującymi tytułami: 

− wieloletnimi programami inwestycyjnymi, 

− programami i projektami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3 ustawy, 

− zadaniami wynikającymi z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a 

samorządem województwa, ujmowanymi w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały 

budżetowej. 

W tym stanie zapis § 5 ust. 1 pkt 10 lit. „a” uchwały Rady Gminy Pawłowiczki zawężający 

ustawową szczegółowość powołanego elementu zakresu upoważnienia Wójta do zaciągania 

zobowiązań na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy 

i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł 

zagranicznych nie podlegających zwrotowi nie znajduje prawnego uzasadnienia. 

 Nie znajduje również normatywnego uzasadnienia zapis § 5 ust. 1 pkt 2 tiret 4 

przedmiotowej uchwały Rady Gminy stanowiący o wyodrębnieniu z grupy wydatków 

bieżących wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Przywołana regulacja stanowi 

odzwierciedlenie dyspozycji art. 124 ust. 1 pkt 2 lit. „a” tiret 4 ustawy 26 listopada 1998 r. o 

finansach publicznych, która została uchylona art. 244 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych. Zgodnie z treścią aktualnie obowiązującej dyspozycji art. 184  1 pkt 2 

lit. „a” tiret 4 powołanej ustawy uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego 

określa wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na działy i rozdziały 

klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem w grupie wydatków bieżących w szczególności 

wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, 

z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do 

wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

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 

 

 

 


