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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr 27/58/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 11 października 2021 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r.  

o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2137) Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o d r z u c a     

 

odwołanie Radnego Gminy Domaszowice od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nr 356/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie pozytywnego 

zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domaszowice za I półrocze 

2021 r. ze względu na wniesienie odwołania przez osobę nieuprawnioną. 

 

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

 

W dniu 28 września 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wpłynęło 

pismo Radnego Gminy Domaszowice nr L.dz.10../09/2021 z dnia 21 września 2021 r. 

zawierające odwołanie od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu nr 356/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.  

Uchwałą nr 356/2021 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

działając na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych pozytywnie zaopiniował przedłożoną przez Wójta Gminy Domaszowice 

informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.  

Od uchwały Składu Orzekającego, zgodnie z pouczeniem zawartym w jej uzasadnieniu, na 

podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służyło prawo 

odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 

 

W posiedzeniu Kolegium brał udział Radny Gminy Domaszowice, który podtrzymał 

swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 21 września 2021 r. 

 

Przystępując do rozpatrzenia powyższego odwołania od uchwały Składu Orzekającego, 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu odniosło się do formalnych kryteriów 

jego oceny, tj. czy odwołanie wniesione zostało przez uprawniony organ.  

Wskazać należy, iż jednostki samorządu terytorialnego są osobami prawnymi 

występującymi w obrocie prawnym, które działają poprzez swoje organy wskazane w ustawie. 

Stosownie do przepisu art. 11a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) organami gminy są rada gminy (organ stanowiący i kontrolny) 

oraz wójt, burmistrz, prezydent (organ wykonawczy).  

Na mocy art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej,  

w terminie do dnia 31 sierpnia: 
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− informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 

pierwsze półrocze, 

− informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, 

− informację, o której mowa w art. 265 pkt 1. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze przedkładana jest właściwej izbie 

obrachunkowej celem zaopiniowania przez skład orzekający. Uchwała 356/2021 r. z dnia  

8 września 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii  

o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domaszowice za I półrocze 2021 r. została 

przekazana zarówno do Wójta Gminy Domaszowice jak i do Rady Gminy Domaszowice. 

 

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Kolegium Izby, organami uprawnionymi do 

wniesienia odwołania od opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w sprawie zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku, 

wydanej na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, jest organ 

wykonawczy oraz organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.  

Za niedopuszczalne zatem uznać należy odwołanie wniesione przez Radnego Gminy 

Domaszowice. Radny bowiem nie jest uprawniony do samodzielnego podejmowania decyzji  

i czynności w przedmiocie wniesienia odwołania od opinii w imieniu organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego. Rada Gminy jako organ uprawniony do wniesienia 

odwołania od przedmiotowej opinii składu orzekającego winna podjąć decyzję  

o wniesieniu odwołania kolegialnie, bowiem jest to decyzja organu.  

 

Wobec niezachowania warunków formalnych przy wnoszeniu odwołania od uchwały 

Składu Orzekającego, Kolegium Izby postanowiło odrzucić przedmiotowe odwołanie Radnego 

Gminy Domaszowice z uwagi na wniesienie odwołania przez osobę nieuprawnioną. 

 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, jako 

kończącą postępowanie w sprawie odwołania od opinii Składu Orzekającego, nie przysługuje 

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.  
 

 

 

Przewodnicząca Kolegium 

 

Aleksandra Bieniaszewska  
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