
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr    25/105/2007 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 16 listopada 2007 r. 
 

 

Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3 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 XII/79/07 z dnia 27 września 2007 r. Rady Miejskiej w Paczkowie w 

sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Paczków do zaciągnięcia zobowiązania związanego 

z realizacją wieloletniej umowy na zadania bieżące naruszenie art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych poprzez 

postanowienie o publikacji przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 
 

 

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

 

 W dniu 17 października 2007 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu uchwała nr XII/79/07 z dnia 27 września 2007 r. Rady Miejskiej w Paczkowie w 

sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Paczków do zaciągnięcia zobowiązania związanego 

z realizacją wieloletniej umowy na zadania bieżące, mocą której upoważniono Burmistrza do 

zaciągnięcia zobowiązania na zadanie polegające na dostarczaniu oprogramowania dla 

samorządu terytorialnego w latach 2007-2010. W treści § 5 tej uchwały zawarto zapis 

„Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego”. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 16 listopada 2007 r. przedstawiciele 

Gminy zawiadomionej prawidłowo nie stawili się. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

 Stosownie do brzmienia art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych gospodarka 

środkami publicznymi jest jawna. Zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi 

realizowana jest w formach określonych dyspozycjami art. 12 ust. 3 cyt. ustawy. Ponadto 

Burmistrz na podstawie art. 14 ustawy o finansach publicznych podaje do publicznej 

wiadomości dane - związane z realizacją zasady jawności publicznej gospodarki finansowej - 

w zakresie określonym przedmiotem powoływanego artykułu.  

Na gruncie ustawy ustrojowej zasadę jawności gospodarki finansowej formułuje art. 61 

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowiący, iż gospodarka finansowa gminy jest 
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jawna. Szczególnym wyrazem zasady jawności finansów publicznych  jest obowiązek 

publikacji, na podstawie art. 62 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z zapisem art. 13 

pkt 10 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania.  

Powyższe regulacje nie upoważniają jednak do ogłaszania w dziennikach urzędowych 

województw dowolnych innych aktów prawnych organów gmin w sprawach finansowych, o 

ile brak jest ku temu wyraźnej podstawy prawnej. Powszechnie obowiązujące przepisy nie 

stanowią o obowiązku publikacji uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym, co implikuje stwierdzeniem braku podstaw prawnych 

do uchwalenia przez Radę Miejską w Paczkowie w treści § 5 uchwały nr XII/79/07 z dnia 27 

września 2007 r. zapisu stanowiącego, iż uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

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 

 

 

 

 

 


