
Nadzór Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

nad uchwałami budżetowymi na 2011 rok.  

 

 

Nadzór jest kompetencją władczego wkraczania właściwego organu administracji 

publicznej w działalność nadzorowanego podmiotu
1
.  

Działalność nadzorcza wykonywana przez regionalne izby obrachunkowe ma 

charakter ex post, co oznacza, że przedmiotem badania nadzorczego są konkretne rezultaty 

działalności organów j.s.t. Zgodnie z art. 85 ustawy o samorządzie gminnym
2
, art. 77 ustawy 

o samorządzie powiatowym
3
 oraz art. 79 ustawy o samorządzie województwa

4
 nadzór nad 

działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem i jest 

dokonywany w celu wykluczenia z obrotu prawnego aktów niezgodnych z prawem.  

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
5
 uchwały 

w sprawie budżetu podlegają nadzorowi regionalnej izby obrachunkowej. 

Z literatury wynika, iż badanie legalności działania organów j.s.t. w zakresie budżetu 

powinno ograniczać się do ustalenia, czy uchwała budżetowa została podjęta zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, co do procedury budżetowej, treści uchwały budżetowej,  

a także kompetencji organów uczestniczących w poszczególnych etapach jej procedury. 

Jednak badając legalność uchwał budżetowych izba nie może dokonywać oceny w zakresie 

racjonalności treści uchwały budżetowej, a także celowości zaplanowanych zadań.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uchwała budżetowa powinna zostać 

podjęta do 31 stycznia roku budżetowego
6
. W przypadku niepodjęcia przez organ stanowiący 

uchwały w terminie, regionalna izba obrachunkowa do końca lutego roku budżetowego ustala 

budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zbadało 89 uchwał budżetowych 

na 2011 rok. W stosunku do 5 uchwał budżetowych (5,6 % ogółu uchwał) Kolegium 

stwierdziło istotne naruszenie prawa. Należy zaznaczyć, iż w stosunku do uchwał 

budżetowych stosuje się dwuetapowy tryb postępowania nadzorczego. Zgodnie z którym, 

izba prowadząc postępowanie nadzorcze w sprawie uznania uchwały budżetowej za nieważną 

w całości lub w części, wskazuje nieprawidłowości oraz sposób i termin ich usunięcia. Jeżeli 

właściwy organ w wyznaczonym terminie nie usunie wskazanych nieprawidłowości - 

Kolegium orzeka o nieważności uchwały w całości lub w części oraz ustala budżet lub jego 

część, dotkniętą nieważnością. 

Badając uchwały budżetowe na 2011 rok, Kolegium stwierdziło następujące 

nieprawidłowości uzasadniające wszczęcie postępowania nadzorczego: 

- ustalenie rocznego limitu zobowiązań bez uwzględnienia kwoty zobowiązań 

krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, co 

narusza art. 212 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
7
. 

W ocenie Kolegium uchwalony roczny limit zobowiązań powinien w swej kwocie 

obejmować zarówno kredyty i pożyczki długoterminowe ujmowane w przychodach 
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budżetu jak i kredyty na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, do zaciągania których, 

organ stanowiący upoważnił organ wykonawczy.  

- upoważnienie wójta do zaciągania krótkoterminowych zobowiązań finansowych na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego bez określenia 

wysokości, do której wójt może zaciągnąć zobowiązanie, co jest niezgodne z art. 212 ust. 2 

pkt 1 ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy  

o samorządzie gminnym. 

Zdaniem Kolegium upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek  

i emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy  

o finansach publicznych ma charakter fakultatywny, co oznacza, że organ stanowiący ma 

możliwość przekazania kompetencji organowi wykonawczemu w przedstawionym 

zakresie. Jednak, aby organ wykonawczy mógł zrealizować przyznane mu upoważnienie 

koniecznym jest określenie przez organ stanowiący kwoty takiego upoważnienia.  

- ustalenie wielkości rezerwy ogólnej w wysokości niższej niż 0,1 % wydatków budżetu,  

co narusza art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym w budżecie 

jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 

0,1 % i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W ocenie Kolegium, rezerwa ogólna 

powinna zostać utworzona w budżecie jednostki w kwocie nieprzekraczającej limitu 

kwotowego określonego przez ustawodawcę w art. 221 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych. 

- upoważnienie wójta do dokonywania zmian w planie dochodów budżetu, co jest niezgodne 

z art. 258 w zw. z art. 212 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa organ stanowiący może upoważnić zarząd 

do: 

 dokonywania innych zmian w planie wydatków, niż określone w art. 257 ustawy  

o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

 przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych 

wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, 

 przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu 

terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

A zatem brak jest podstaw prawnych do zawarcia w uchwale budżetowej upoważnień dla 

zarządu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zmian w planie dochodów 

jednostki. 

- nieokreślenie w uchwale budżetowej planowanego deficytu wraz ze źródłami pokrycia 

deficytu narusza art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.  

W art. 212 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ustawodawca określił obligatoryjne  

elementy, jakie powinna zawierać uchwała budżetowa. Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 3 tej 

ustawy uchwała budżetowa powinna określać kwotę planowanego deficytu wraz  

ze źródłami pokrycia deficytu. 

 

 

Wszystkie jednostki w określonym przez Kolegium terminie doprowadziły zakwestionowane 

zapisy do zgodności z prawem. W tym stanie faktycznym wszystkie wszczęte przez 

Kolegium postępowania nadzorcze zostały umorzone.  
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