
Nadzór Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

nad uchwałami budżetowymi na 2022 r. 

 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych1 regionalna 

izba obrachunkowa sprawuje nadzór w zakresie spraw finansowych, w tym dotyczących 

uchwał w sprawie budżetu. Nadzór nad uchwałami budżetowymi podejmowanymi przez 

organy jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 85 ustawy o samorządzie gminnym2, 

art. 77 ustawy o samorządzie powiatowym3, art. 79 ustawy o samorządzie województwa4, jest 

sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem. 

W literaturze podkreśla się, że 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.  

W stosunku do uchwał budżetowych stosuje się dwuetapowy tryb postępowania 

nadzorczego. W świetle art. 12 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 terminie nie usunie wskazanych nieprawidłowości - 

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

część, dotkniętą nieważnością.  

Działając na podstawie art. 239 ustawy o finansach publicznych5 uchwałę budżetową 

organ stanowiący jednostki podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu 

podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, 

podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest projekt uchwały 

budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.  

W sytuacji, gdy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 stycznia roku 

 
1 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2137 ze zm.) 
2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) 
3 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.) 
4 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 547 ze zm.) 
5 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)  



budżetowego nie podejmie uchwały budżetowej, regionalna izba obrachunkowa ustala budżet 

tej jednostki w terminie do końca lutego roku budżetowego w zakresie zadań własnych oraz 

zadań zleconych, co wynika z art. 11 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz 

art. 240 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Ustalenie budżetu przez Kolegium jest aktem 

zastępczym o ograniczonym przedmiotowo zakresie. W zaistniałych okolicznościach, po 

ustaleniu przez Kolegium budżetu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący 

uprawniony jest do rozstrzygania w przedmiocie uchwalania zmian budżetu w zakresie i trybie 

określonym przepisami prawa.  

 

Wskazać należy, że w odniesieniu do uchwał w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 r. 

wszystkie 88 jednostek samorządu terytorialnego i związków będących w nadzorze Izby, 

podjęło uchwały w terminie i przekazało do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu celem 

oceny ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Kolegium dokonując ich oceny 

prawnej, nie dopatrzyło się naruszenia prawa, uznając 88 uchwał za zgodne z prawem. 

 

Wyniki oceny legalności uchwał budżetowych na 2022 r. wskazują na spadek udziału 

uchwał podejmowanych z naruszeniem prawa w stosunku do 2021 r., gdzie wszystkie  

87 jednostek samorządu terytorialnego i związków będących w nadzorze Izby, podjęło uchwały 

w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r. w terminie i przekazało je celem oceny ich zgodności 

z przepisami prawa.  W odniesieniu do 1 uchwały, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu stwierdziło naruszenie prawa oraz wyznaczyło organowi stanowiącemu jednostki 

samorządu terytorialnego termin i sposób usunięcia nieprawidłowości. Jednostka dokonała 

stosownych zmian w wyznaczonym terminie, w związku z powyższym Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu postanowiło umorzyć postępowanie nadzorcze. 
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