
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  
  

Uchwała nr 24/101/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 6 listopada 2007 r. 
 

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

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154,  

poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. 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) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23,  

poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  

nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 116, poz. 1203; nr 102, poz. 1055; z 2005 r.  

nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 

nr 48, poz. 327) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

§ 5 i § 6 uchwały nr X/103/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 października 2007 r.  

w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z powodu naruszenia art. 53 ust. 1 usta-

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

z późn. zm.) oraz 

w s k a z u j e ,  ż e  

 

§ 2 i § 3 uchwały nieistotnie naruszają przepisy art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym w związku z odpowiednio art. 184 i art. 181 ustawy z dnia  

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  

 

 W dniu 25 października 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dorę-

czono uchwałę nr X/103/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 października 2007 r. 

w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy. Przywołując w podstawie prawnej uchwały 

art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art.179 i art. 184 ustawy o finansach pu-

blicznych, Rada określiła  m.in. : 

− szczegółowość projektu budżetu (§ 2 uchwały), 

− dokumenty towarzyszącemu projektowi uchwały budżetowej z pominięciem prognozy 

łącznej kwoty długu (§ 3 uchwały), 

− że do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 marca roku 

budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedło-

żony Radzie Gminy (§ 5 uchwały), 

− określiła obowiązki Wójta w zakresie układu wykonawczego i planów finansowych podle-

głych jednostek  (§ 6 uchwały). 



Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 6 listopada 2007 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

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

oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa 

rada gminy. Jak podnosi się w literaturze przedmiotu (np. A. Agopszowicz, Z. Gilowska, 

Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999, s. 364-365), „celem nie-

zbędnych ustaleń proceduralnych, zawartych w odrębnej uchwale lub regulaminie prac rady 

gminy, powinna więc być racjonalizacja prac nad projektem budżetu (…) ustalenia te powin-

ny także odnosić się do zakresu tematycznego i obowiązującego burmistrza (zarząd) termina-

rza w przygotowaniu dodatkowych materiałów  informacyjnych, potrzebnych do prac 

nad budżetem gminy”.  

W kontekście przytoczonych regulacji prawnych nie mogą budzić prawnej akceptacji zapi-

sy § 5  przedmiotowej uchwały stanowiące o podstawowej zasadzie, zawartej w art.183 ust.1 

ustawy o finansach publicznych, dotyczącej gospodarki finansowej, kiedy uchwała budżetowa 

nie została uchwalona oraz § 6 uchwały o obowiązkach Wójta po uchwaleniu uchwały budże-

towej, a dotyczące opracowania układu wykonawczego budżetu gminy i przekazania podle-

głym jednostkom informacji o ostatecznych dochodach i wydatkach.  Zdaniem Kolegium, 

zapisy § 5 i § 6 przedmiotowej dotyczą wykonywania budżetu a nie procedury uchwalania 

uchwały budżetowej. Stąd należało orzec ich nieważność jako zapisów  wykraczających 

poza delegację art. 53 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. 

Jednocześnie Kolegium wskazało na zapisy przedmiotowej uchwały naruszające prawo 

 w sposób nieistotny a dotyczące określenia: 

- szczegółowości prognozowanych dochodów gminy  wg ważniejszych źródeł  (§ 2 pkt 1 

uchwały), 

- dochodów własnych jednostek budżetowych (§ 2 pkt 11 uchwały), 

- upoważnień zawartych w projekcie budżetu (§ 2 pkt 15 uchwały), 

- dokumentów towarzyszącemu projektowi uchwały budżetowej z pominięciem prognozy 

łącznej kwoty długu (§ 3 uchwały). 

Zgodnie z treścią   art. 184  ustawy o finansach publicznych, uchwała budżetowa jednostki 

samorządu terytorialnego określa m. in. : prognozowane dochody jednostki samorządu teryto-

rialnego według źródeł  (ust. 1 pkt 1), plany przychodów i wydatków dochodów własnych 

jednostek budżetowych (ust. 1  pkt 7). Ponadto, jak wynika z ust. 2 powołanego wyżej artyku-

łu ustawy, uchwała budżetowa  jednostki samorządu terytorialnego może zawierać: 

 1) upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania kredytów 

i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku 

budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

 2) upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian  

w budżecie, w zakresie określonym w art. 188 ust. 2; 

 3) inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że upoważnienia zawarte w § 2 pkt 15 

uchwały wynikają z treści art. 184 ust. 2 ustawy i nie stanowią treści budżetu zdefiniowanego 

w art. 165 ust.1 ustawy o finansach publicznych jako rocznego planu dochodów i wydatków 

oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. 

Zgodnie z treścią art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt zobowiązany jest 

do przedłożenia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej: 

a) projektu uchwały budżetowej, 

b) objaśnień do projektu budżetu, 

c) informacji o stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w art. 180 

ustawy o finansach publicznych,  



d) prognozy, o której mowa w cyt. powyżej art. 180 ustawy  o finansach publicz-

nych.  

Treść § 3 ust.1 uchwały nie wskazuje wszystkich ustawowo określonych dokumentów, 

które organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przedłożyć 

Radzie i regionalnej izbie obrachunkowej. W tym miejscu przywołać należy tezę Naczel-

nego Sądu Administracyjnego, iż podejmowane przez organy samorządowe uchwały 

w ramach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym muszą zawierać 

sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, 

sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego (wyrok z dnia 6.06.1995 r., sygn. akt 

SA/Gd 2949/94 – publik. OSS 1996/3/91). 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługu-

je - 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 


