
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    O P O L U  
 

 

 

U c h w a ł a      Nr  22/90/2007 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 10 października 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, z 2006 r. nr 249 poz. 1832) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

w § 1 uchwały nr IX/47/07 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 31 sierpnia 2007 r. w 

sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu w związku z zapisami części II pkt. 8 

załącznika nr 1 „Procedura uchwalania budżetu Gminy Domaszowice oraz rodzaj i szczegółowość 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu” naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z 

późn. zm.) w związku z art. 181 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU 

nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

 

 

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

 

Zgodnie z dyspozycją art. 90 ustawy o samorządzie gminnym dnia 10 września 2007 r. do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wpłynęła uchwała nr IX/47/07 Rady Gminy w 

Domaszowicach z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz 

rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. W treści 

przedmiotowej uchwały, w której jako podstawę prawną przywołano art. 53 ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym, zawarto regulacje dotyczące m.in.: wyszczególnienia w części II załącznika 

nr 1 „Procedura uchwalania budżetu Gminy Domaszowice oraz rodzaj i szczegółowość materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu” materiałów załączonych do projektu budżetu 

przedkładanego Radzie Gminy Domaszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Stosownie 

do treści części II pkt. 8 – „Projekt uchwały budżetowej Gminy Domaszowice wraz z informacją o 

stanie mienia komunalnego i prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego Wójt 

Gminy Domaszowice przedkłada w terminie do dnia 15 listopada: 

1) Radzie Gminy Domaszowice za pośrednictwem przewodniczącego, 

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. 
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Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 10 października 2007 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym procedurę uchwalania budżetu oraz 

rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa rada 

gminy. Organ stanowiący nie może działać jednak w tym zakresie w sposób dowolny, a 

zobowiązany jest do uwzględnienia ram postępowania określonych przepisami zawartymi w Dziale 

IV „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” Rozdziale 2 „Opracowanie i uchwalanie budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

Stosownie do treści art. 181 ust. 1 cyt. ustawy zawartego w tej jednostce redakcyjnej, „Projekt 

uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę i informację, o których mowa w art. 180, 

zarząd (w wójt) jednostki samorządu terytorialnego przedstawia: 

1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, 

2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

− do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 

Zgodnie z brzmieniem przywołanego art. 180 cyt. ustawy wójt gminy obligatoryjnie opracowuje 

prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającą z 

planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informację o stanie mienia komunalnego.  

W sprzeczności z powyższą regulacją stoi zapis części II pkt. 8 załącznika nr 1 do uchwały 

Rady Gminy w Domaszowicach nr IX/47/07, zgodnie z którym, prognoza długu sporządzana przez 

Wójta ma dotyczyć „prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego”. Jakkolwiek 

ustawodawca nie określił minimalnego czasokresu jaki winna obejmować prognoza kwoty długu, 

reguły wykładni funkcjonalnej prowadzą do wniosku, że winna ona obejmować co najmniej lata 

spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez jednostkę samorządu 

terytorialnego zobowiązań, natomiast zapis przyjęty przez Radę Gminy stoi w sprzeczności z 

treścią art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

Kolegium wskazuje, iż ujęcie w treści uchwały materiałów przedkładanych wraz z 

projektem uchwały budżetowej w świetle czytelnych regulacji ustawowych w tym zakresie nie było 

konieczne, jednak o ile organ stanowiący pragnie w uchwale proceduralnej takie uregulowania 

zawrzeć, nie mogą one być niespójne z przepisami powszechnie obowiązującymi.  

Zwrócić należy również uwagę na fakt pominięcia obowiązku przedkładania wraz z 

projektem budżetu prognozy długu w „Kalendarium prac dotyczących opracowania i uchwalania 

budżetu Gminy Domaszowice”. Należy podkreślić, że regulacje zawarte w badanej uchwale nie 

zdejmują z Wójta obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oraz organowi nadzoru wraz z projektem 

budżetu prawidłowo sporządzonej prognozy długu na koniec roku budżetowego i lata następne.  

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 
 

 


