
Nadzór Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

nad uchwałami budżetowymi na 2016 r. 

 

 

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

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 gminnym
2
, art. 77 ustawy o samorządzie powiatowym

3
, art. 79 ustawy  

o samorządzie województwa
4
, jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem. 

Jak wynika z literatury, 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.  

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 

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 art. 239 ustawy o finansach publicznych
5
 uchwałę budżetową organ 

stanowiący jednostki podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie 

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

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

roku 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 
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obrachunkowych oraz art. 240 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Ustalenie 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. Powyższe stanowisko potwierdza 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (wyrok z 15 lipca 2011 r., sygn. I SA/Łd 764/11), 

że „nie do przyjęcia jest stan, w którym organy samorządu nie wykonując nałożonych na nie 

obowiązków mogłyby doprowadzić do sytuacji braku w ogóle podstawy prawnej do 

prowadzenia gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego (uchwalonego 

budżetu lub korzystania z przedłożonego projektu takiej uchwały)”. 

 

87 spośród 88 jednostek samorządów terytorialnych będących w nadzorze Izby, 

podjęły uchwały w sprawie ustalenia budżetu na 2016 r. w terminie i przekazały do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu celem oceny jej legalności z obowiązującymi 

przepisami prawa. 1 jednostka samorządu terytorialnego nie podjęła uchwały budżetowej na 

2016 r. w ustawowym terminie i w związku z tym Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 

ustaliła budżet tej jednostki na 2016 r. 

W odniesieniu do 1 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r. Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stwierdziło jej istotne naruszenie prawa poprzez: 

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

co jest niezgodne z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  

W myśl przepisu art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w budżecie jednostki 

samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości niższej niż 0,1%  

i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Ustalenie wielkości rezerwy ogólnej poniżej 

ustawowych limitów stanowi istotne naruszenie art. 222 ust. 1 ustawy  

o finansach publicznych.  

 ustalenie wielkości rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości niższej 

niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, co jest niezgodne z art. 26 

ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym
6
.  

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwę celową na 

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tworzy się w wysokości 
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nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz 

wydatki na obsługę długu. Ustalenie wielkości rezerwy celowej na zarządzanie 

kryzysowe poniżej ustawowych limitów stanowi istotne naruszenie art. 26 ust. 4 

ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 

Kolegium wskazało termin i sposób usunięcia nieprawidłowości w uchwale 

budżetowej. Organ stanowiący podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej, 

w której wprowadził zmiany w zakresie rezerwy ogólnej i celowej, a tym samym 

zmiany te doprowadziły do stanu zgodnego z prawem w zakresie i terminie 

wskazanym przez Kolegium. W związku z powyższym, Kolegium postanowiło 

umorzyć wszczęte postępowanie nadzorcze. 

 

Ponadto Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wskazało w 1 uchwale 

w sprawie ustalenia budżetu na 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego nieistotne 

naruszenie prawa polegające na: 

 niepoddaniu na sesji Rady pod głosowanie przedstawionych wniosków komisji stałych 

Rady, co narusza art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym  

w związku z § 22 pkt 4 oraz § 22 ust. 8 Statutu Gminy. 

Kolegium wskazało, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, 

do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Z kolei 

procedurę uchwalania budżetu gminy i rodzaje i szczegółowość materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi rada gminy określa zgodnie z art. 234 

ustawy o finansach publicznych. Ponadto rada ma obowiązek przestrzegania trybu 

pracy, który określiła w statucie gminy podjętym na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy  

o samorządzie gminnym. Zgodnie z treścią § 22 ust. 8 Statutu Gminy wnioski przyjęte 

przez komisję, a powodujące skutki finansowe, przewodniczący komisji kieruje do 

przewodniczącego Rady celem przedstawienia Radzie do akceptacji w głosowaniu. 

Ponadto w myśl § 22 pkt 4 Statutu porządek obrad obejmuje w szczególności przyjęcie 

lub odrzucenie wniosków komisji stałych. Kolegium Izby uznało, że naruszenie miało 

charakter nieistotny, ponieważ podczas sesji radni zapoznali się z treścią wniosków 

komisji i zapoznali się z wyjaśnieniami Wójta Gminy, następnie głosowali projekt 

uchwały budżetowej na 2016 r., w wyniku czego została podjęta uchwała budżetowa 

na 2016 r.  

 



Wyniki oceny legalności uchwał budżetowych na 2016 r. organów j.s.t. wskazują na 

wzrost udziału uchwał podejmowanych z naruszeniem prawa w stosunku do 2015 r., gdzie 

wszystkie 88 jednostek samorządów terytorialnych będących w nadzorze Izby, podjęły 

uchwały w sprawie ustalenia budżetu na 2016 r. w terminie i przekazały je celem oceny jej 

legalności z obowiązującymi przepisami prawa i Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu uznało je jako zgodne z prawem.  

Realizując działalność nadzorczą w 2016 r. w odniesieniu do uchwał budżetowych, 

Kolegium Izby uznało 85 uchwał organów jednostek samorządów terytorialnych zgodnych  

z prawem. W związku z niepodjęciem 1 uchwały budżetowej j.s.t., Kolegium ustaliło budżet 

jej jednostki. Była to sytuacja precedensowa, gdyż po raz pierwszy w historii  Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu ustalono budżet j.s.t. w związku z niepodjęciem przez organ 

stanowiący uchwały budżetowej na dany rok budżetowy w ustawowym terminie. 
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