
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

U c h w a ł a   Nr  26/108/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 20 listopada 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 uchwale nr V/22/2007 Zgromadzenia Związku Gmin „Prokado” w Prószkowie z dnia 24 

października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Związku Gmin „Prokado” w 

części dotyczącej: 

− § 2 ust. 1, ust. 2 lit. „a” tiret 4, ust. 6 naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), 

− § 3 naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz 

art. 181 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.  

 

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

 W dniu 5 listopada 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr V/22/2007 Zgromadzenia Związku Gmin „Prokado” w Prószkowie z dnia 24 

października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Związku Gmin „Prokado”, w 

której treści (§ 2) określono strukturę projektu uchwały budżetowej wyszczególniając m.in. 

zgodnie z poniższym zakresem: 

−  (ust. 1) prognozowane dochody Związku wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, 

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

klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności 

wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Związek, 

− (ust. 6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Związku. 

Ponadto w § 3 zawarto zapis zgodnie z którym „projekt budżetu opracowany w formie 

uchwały budżetowej uchwala Zarząd, a następnie wraz z objaśnieniami oraz informacją o 

stanie mienia Związku przedkłada do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:  

1. Zgromadzeniu Związku za pośrednictwem Przewodniczącego Zgromadzenia, 

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania”. 

Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 20 listopada 2007 roku przedstawiciel 

Związku zawiadomionego prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdziło, co następuje: 

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

budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
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określa rada gminy. W kontekście powołanej dyspozycji nie znajduje normatywnego 

uzasadnienia określenie struktury projektu uchwały budżetowej (§ 2 ust. 1 i 6)  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 pkt 1 i 6 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. 3 powoływanej ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o 

zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 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, zatem nie znajduje 

prawnego uzasadnienia określenie przez Zgromadzenie Związku Gmin „Prokado” w 

Prószkowie w treści przedmiotowej uchwały nr V/22/2007 szczegółowości projektu uchwały 

budżetowej niezgodnego z wymogami powołanego przepisu prawa. 

Nie znajduje również normatywnego uzasadnienia zapis § 2  ust. 2 lit. „a” tiret 4 

przedmiotowej uchwały stanowiący o wyodrębnieniu z grupy wydatków bieżących wydatków 

z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Związek. 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. 

W odniesieniu do sfery decyzyjnej organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego związanej z brzmieniem § 3 uchwały Zgromadzenia Związku Gmin „Prokado” 

w Prószkowie (projekt budżetu opracowany w formie uchwały budżetowej uchwala Zarząd, a 

następnie wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia Związku przedkłada do 15 

listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:  

1. Zgromadzeniu Związku za pośrednictwem Przewodniczącego Zgromadzenia, 

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania) 

Kolegium wskazuje, iż zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych projekt 

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

180, wójt (zarząd zgromadzenia) przedstawia: 
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1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, 

2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

− do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 

Zgodnie z przywołanym art. 180 cyt. ustawy wójt gminy (zarząd zgromadzenia) 

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 powołanej płaszczyźnie przywołanych przepisów nie można zatem sytuować zapisu § 3 

uchwały Rady Miasta, w którego treści stanowiąc o przedłożeniu opracowanego projektu 

uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego nie 

wyszczególnia się obligatoryjnego elementu przedkładanej wraz z  projektem uchwały 

budżetowej dokumentacji źródłowej - prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku 

budżetowego i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań – 

podlegającej na podstawie art. 172 ustawy o finansach publicznych zaopiniowaniu  przez 

regionalną izbę obrachunkową. Wskazać w tym miejscu należy, iż stosownie do brzmienia 

dyspozycji art. 172 ust. 3 cyt. ustawy w przypadku negatywnej opinii regionalnej izby 

obrachunkowej, w zakresie prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej 

prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego jednostka samorządu 

terytorialnego obligatoryjnie dokonuje takiej zmiany uchwały budżetowej, aby zostały 

zachowane relacje określone w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych, zatem zapis 

uchwały nie zawierający literalnego wskazania obligatoryjnego przedłożenia prognozy 

wyszczególnionej w art. 181 uprzednio powołanej ustawy naruszając ustawowe reguły 

procedury uchwalania budżetu implikuje stwierdzeniem przywołanych w sentencji 

rozstrzygnięcia przepisów. 

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. 

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

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 

 

 


