
Nadzór Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

nad uchwałami budżetowymi na 2014 r. 

 

Regionalna izba obrachunkowa jako organ państwowy sprawuje nadzór - na podstawie 

kryterium zgodności z prawem - nad uchwałami podejmowanymi przez organy jednostek 

samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych, w tym dotyczących uchwał  

w sprawie budżetu (art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych)
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 samorządu sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem i jest 

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

W szerokim rozumieniu, nadzór jest zatem kompetencją władczego wkraczania właściwego 

organu administracji publicznej w działalność nadzorowanego podmiotu
5
.  

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. 

Badając legalność uchwał budżetowych, izba nie może dokonywać oceny w zakresie 

racjonalności treści uchwały budżetowej, a także celowości zaplanowanych zadań.  

Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych, uchwała budżetowa powinna 

zostać podjęta przed nowym rokiem budżetowym, ale nie później niż do 31 stycznia roku 

budżetowego. 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.  

Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, że w stosunku do uchwał budżetowych 

stosuje się dwuetapowy tryb postępowania nadzorczego. W świetle art. 12 ust. 1 ustawy  

o regionalnych izbach obrachunkowych, izba prowadząc postępowanie nadzorcze w sprawie 

uznania uchwały budżetowej za nieważną w całości lub w części, wskazuje nieprawidłowości 

oraz sposób i termin ich usunięcia. W przypadku, gdy właściwy organ w wyznaczonym 
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terminie nie usunie wskazanych nieprawidłowości - Kolegium orzeka o nieważności uchwały  

w całości lub w części oraz ustala budżet lub jego część, dotkniętą nieważnością.  

Zgodnie z dyspozycją art. 242 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki 

bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat 

ubiegłych i wolne środki. Ustawodawca tym przepisem wskazał na ograniczenia w zakresie 

kwot wydatków bieżących na etapie planowania i wykonywania, które mają na celu 

zrównoważenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części operacyjnej  

z możliwością pokrycia niedoboru środków nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz 

wolnymi środkami.  

Przepisy art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych, które zaczęły obowiązywać 

do uchwał budżetowych na 2014 r., wprowadziły zmiany procedur odnoście obsługi 

zadłużenia jednostek samorządów terytorialnych. Zgodnie z treścią art. 243 ustawy  

o finansach publicznych, w danym roku budżetowym wartość spłaty zobowiązań wraz  

z kosztami ich obsługi do dochodów ogółem budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie 

może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej 

dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 

o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. W celu wyliczenia relacji dla roku 

poprzedzającego rok  budżetowy, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych, przyjmuje się wartości planowane, które zostały wykazane w sprawozdaniu  

z wykonania budżetu j.s.t. za III kwartał oraz wartości wykonane z dwóch poprzednich lat 

wynikające ze sprawozdań rocznych.  

 

Wszystkie jednostki samorządów terytorialnych będące w nadzorze Izby, podjęły 

uchwały w sprawie budżetu na 2014 r. w terminie i przekazały do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu celem oceny jej legalności z obowiązującymi przepisami prawa.  

W związku z powyższym, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zbadało  

88 uchwał budżetowych na 2014 rok. W odniesieniu do 2 uchwał Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu stwierdziło nieprawidłowości uzasadniające stwierdzenie naruszenia 

prawa – istotnego w 1 przypadku oraz nieistotnego naruszenia prawa w 1 przypadku. 

 Analizując uchwały budżetowe na 2014 r. Kolegium stwierdziło nieprawidłowości  

i naruszenia obowiązujących przepisów prawa poprzez: 

 uchwalenie przez organ stanowiący budżetu na rok 2014, przy jednoczesnym 

niezachowaniu w roku 2014 dopuszczalnego poziomu obciążenia budżetu spłatą długu, co 



narusza art. 243 ustawy o finansach publicznych.  Ustawodawca art. 243 ustawy o finansach 

publicznych określił ograniczenia przy uchwaleniu budżetu. Należy zwrócić uwagę, że organ 

stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego relacja spowoduje, że w roku budżetowym 

oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty 

przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi 

w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami  

i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do 

planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych do 

ostatnich trzech lat (dla roku 2014 z lat 2011-2013) relacji jej dochodów bieżących 

powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do 

dochodów ogółem budżetu. W toku prowadzonego postępowania nadzorczego, Kolegium 

stwierdzając istotne naruszenie prawa, wyznaczyło termin na usunięcie nieprawidłowości. 

Jednostka dokonała zmian w zakresie dochodów i wydatków, jak również przychodów  

i rozchodów, przez co doprowadziła zapisy uchwały budżetowej do stanu zgodnego  

z prawem w zakresie i terminie wskazanym przez Kolegium Izby. W związku z tym 

Kolegium postanowiło umorzyć wszczęte postępowanie nadzorcze. 

 postanowienie o pokryciu planowanego w uchwale deficytu środkami pieniężnymi 

zdeponowanymi na lokacie terminowej w banku oraz wolnymi środkami, co narusza art. 212 

ust. 1 pkt 3 w związku z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Ustawodawca  

art. 212 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określił obligatoryjne elementy, jakie powinna 

zawierać uchwała budżetowa, m.in. co do tego, że powinna określać kwotę planowanego 

deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu (art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach 

publicznych). Ponadto ustawodawca art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych określił, 

że deficyt budżetu j.s.t. może być finansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży 

papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t., kredytów, pożyczek, prywatyzacji 

majątku j.s.t., nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, wolnych środków jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym samorządu terytorialnego, nadwyżki budżetu j.s.t. z lat 

ubiegłych, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych z rachunku bieżącym 

budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów  

i pożyczek z lat ubiegłych.  

 

Oceniając uchwały budżetowe na 2014 r. należy stwierdzić, że zostały one w 97,8% 

uchwalone w sposób przewidziany prawem przy respektowaniu określonych nakazów 



prawnych, z zachowaniem zasad: jawności, przejrzystości, zupełności, jedności formalnej  

i materialnej oraz równowagi budżetowej.  
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