
Nadzór Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

nad uchwałami budżetowymi na 2019 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. 

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.  

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.  

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 

 
1 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 561 ze zm.) 
2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 
3 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) 
4 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512) 
5 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 )  



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.  

 

Wszystkie 88 jednostek samorządu terytorialnego będących w nadzorze Izby, podjęło 

uchwały w sprawie ustalenia budżetu na 2019 r. w terminie i przekazały do Regionalnej Izby 

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

Wobec 2 jednostek samorządu terytorialnego, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze, w tym:  

− w 1 przypadku stwierdzono naruszenie prawa i wyznaczono organowi stanowiącemu 

jednostki samorządu terytorialnego termin i sposób usunięcia nieprawidłowości 

stosownie do obowiązujących przepisów prawa, 

− w 1 przypadku wskazano nieistotne naruszenie prawa. 

 

W odniesieniu do 1 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r. Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stwierdziło naruszenie polegające na braku  

w uchwale budżetowej zapisów o przeznaczeniu nadwyżki budżetowej, co narusza art. 212  

ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego uchwała budżetowa określa 

„kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego”. Dodatkowo w treści uchwały nie został powołany 

załącznik nr 3 do uchwały określający przeznaczenie rozchodów budżetu na spłaty 

otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Ponadto Kolegium wskazało, iż projekt uchwały 

budżetowej na 2019 r. został uchwałą Składu Orzekającego RIO w Opolu zaopiniowany 

negatywnie. Stanowiło to konsekwencję negatywnego zaopiniowania projektu wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu m.in. z powodu nierzetelnego ujęcia w projekcie WPF danych  

w zakresie wykonania dochodów ze sprzedaży mienia planowanych do zrealizowania w roku 

2018. Urealnienie dochodów spowodowało, iż jednostka nie spełni relacji, o której mowa  

w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2020 i 2021, powyższe wykluczyło 

uchwalenie budżetu zgodnie z prawem. W myśl art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego 



realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku 

budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: 

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz  

art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa 

w art. 89 ust. 1 i art. 90, 

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89  

ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych 

emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, 

3)  potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji 

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną 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. Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wskazało w uchwale sposób i termin usunięcia 

nieprawidłowości. Następnie po analizie sytuacji finansowej jednostki Kolegium wezwało 

Powiat do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego. W myśl art. 240a 

ust. 4 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

może uchwalić wieloletnią prognozę finansową oraz budżet jednostki, które nie zachowują 

relacji określonej w art. 242-244 w okresie realizacji programu postępowania naprawczego, 

który uzyskał pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej. Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował program postępowania 

naprawczego, co uregulowało wskazaną w uchwale Kolegium nieprawidłowość w zakresie 

naruszenia art. 243 ustawy o finansach publicznych, dodatkowo jednostka w uchwale dokonała 

urealnienia planów dochodów i wydatków Powiatu. Mając na względzie podniesione wyżej 

okoliczności Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uznało, iż uchwała spełnia 

normy zawarte w art. 212 ust. 1 pkt 3 oraz art. 243 cyt. ustawy o finansach publicznych oraz 

postanowiło umorzyć postępowanie nadzorcze.  

 

Ponadto w odniesieniu do 1 uchwały Kolegium wskazało nieistotne naruszenie prawa 

polegające na naruszeniu procedury uchwalania uchwały budżetowej poprzez wprowadzenie 

zmian do projektu uchwały budżetowej niezgodnie z trybem procedowania wynikającym ze 

Statutu Gminy. Radni na sesji zostali poinformowani, iż pod głosowanie został przedłożony 

projekt uchwały budżetowej na 2019 rok z dwiema korektami wskazanymi przez Regionalną 

Izbę Obrachunkową w Opolu, nie zostały zgłoszone żadne wnioski. Radni głosowali ze 

świadomością wprowadzonych powyższych korekt, jednak procedowany i przesłany do Izby 



projekt uchwały budżetowej nie odpowiadał treści uchwały podjętej na sesji rady miejskiej. 

Kolegium wskazało, iż zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie 

gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Tryb prac 

nad projektem uchwały budżetowej określa uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego podjęta na podstawie dyspozycji art. 234 ustawy o finansach publicznych. Jak 

wynika z uchwały rady miejskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  

i procedury uchwalania budżetu: „Burmistrz w terminie 14 dni po zapoznaniu się i ewentualnym 

uwzględnieniu opinii i wniosków Komisji Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

przedkłada projekt budżetu pod obrady sesji Rady Miejskiej”. Jednocześnie, organ stanowiący 

zobligowany jest do przestrzegania trybu pracy, określonego w statucie gminy, uchwalonym 

na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w myśl § 18 załącznika nr 6 do 

Statutu postanowiono, że:  

„1. Głosowanie przeprowadza się w następującej kolejności:  

1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został 

postawiony;  

2) głosowanie poprawek i autopoprawek, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się 

te, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych;  

3) głosowanie projektu uchwały z wcześniej przegłosowanymi zmianami.  

2. Wnioski i poprawki przeciwstawne bądź alternatywne poddaje się pod głosowanie wyłącznie 

„za”.  

3. Kolejność głosowania ustala przewodniczący.  

4. Przewodniczący obrad przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie 

proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie 

budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.  

5. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej 

idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny 

spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga przewodniczący obrad”. 

W kontekście stwierdzonego naruszenia procedury uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 r. 

ustalony stan Kolegium oceniło jako nieistotnie naruszający powołane przepisy prawa, 

ponieważ podczas sesji budżetowej radni zapoznali się z treścią korekty wprowadzonej do 

projektu uchwały budżetowej oraz wyjaśnieniami Z-cy Głównego Księgowego w tym zakresie, 

a po dyskusji w powołanych ramach głosowali projekt uchwały budżetowej na 2019 r.  



Wyniki oceny legalności uchwał budżetowych na 2019 r. organów jednostek samorządu 

terytorialnego kształtują się na podobnym poziomie w stosunku do 2018 r., gdzie 88 jednostek 

samorządów terytorialnych będących w nadzorze Izby, podjęło uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu na 2018 r. w terminie i przekazały je celem oceny jej zgodności z przepisami prawa.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uznało je jako zgodne z prawem. Wobec 

2 jednostek samorządu terytorialnego, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze. W 1 przypadku stwierdzono naruszenie prawa w uchwale 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. i wyznaczono organowi stanowiącemu 

jednostki samorządu terytorialnego termin i sposób usunięcia nieprawidłowości stosownie do 

obowiązujących przepisów prawa. W drugim przypadku wskazano nieistotne naruszenie 

prawa.  

 

Realizując działalność nadzorczą w 2019 r. w odniesieniu do uchwał budżetowych, 

Kolegium Izby uznało 88 uchwał organów jednostek samorządów terytorialnych za zgodne  

z prawem. Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego uchwaliły 

budżet w ustawowym terminie. Wobec czego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu nie musiało ustalać budżetu dla żadnej jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Opracowała        Zatwierdziła 

      Anna Wrześniowska           Magdalena Przybylska 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


