
Nadzór Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

nad uchwałami budżetowymi na 2020 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 

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

 
1 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2137) 
2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 
3 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) 
4 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668) 
5 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)  



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 87 jednostek samorządu terytorialnego będących w nadzorze Izby, podjęło 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r. w terminie i przekazały do Regionalnej Izby 

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

            W odniesieniu do 1 uchwały, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

wskazało nieistotne naruszenie prawa, polegające na niedopełnieniu przez Burmistrza 

obowiązku przedstawienia organowi stanowiącemu opinii RIO w Opolu o projekcie uchwały 

budżetowej przed uchwaleniem budżetu, co narusza art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych w myśl, którego opinię regionalnej izby obrachunkowej  

o projekcie uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany 

przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego. Dodatkowo Kolegium wskazało, że w sytuacji wydania przez izbę negatywnej 

opinii o projekcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego organ wykonawczy jst 

obowiązany jest przedstawić ww. opinię wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty. 

Kolegium zaznaczyło, iż zgodnie z art. 238 ust. 1 u.f.p. zarząd jednostki samorządu 

terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej: organowi stanowiącemu 

jednostki samorządu terytorialnego, regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania - 

do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały 

budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu 

jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej: uzasadnienie do 

projektu uchwały budżetowej, inne materiały określone w uchwale proceduralnej. Natomiast 

na mocy art. 13 pkt 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do zadań izby należy 

wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu 

terytorialnego. Burmistrz jst w ustawowym terminie przedłożył Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu projekt uchwały budżetowej na rok 2020, który został pozytywnie 

zaopiniowany przez Skład Orzekający. W związku z powyższym biorąc pod uwagę 

okoliczności podjęcia przedmiotowej uchwały jak również fakt, iż opinia Składu Orzekającego 

była pozytywna, Kolegium postanowiło uznać wskazane naruszenie art. 238 ust. 3 ustawy  

o finansach publicznych za nieistotne. 



 

Wyniki oceny legalności uchwał budżetowych na 2020 r. organów jednostek samorządu 

terytorialnego wskazują na niewielki spadek udziału uchwał podejmowanych z naruszeniem 

prawa w stosunku do 2019 r., gdzie 88 jednostek samorządów terytorialnych będących  

w nadzorze Izby, podjęło uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r. w terminie  

i przekazały je celem oceny ich zgodności z przepisami prawa.  Wobec 2 jednostek samorządu 

terytorialnego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu podjęło rozstrzygnięcia 

nadzorcze. W jednym przypadku stwierdzono naruszenie prawa i wyznaczono organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego termin i sposób usunięcia nieprawidłowości 

stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Po analizie sytuacji finansowej jednostki 

Kolegium wezwało jst do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego, 

który został pozytywnie zaopiniowany przez Skład Orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu, co uregulowało wskazaną  nieprawidłowość. Uwzględniając 

wszystkie okoliczności Kolegium 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. W drugim przypadku wskazano nieistotne naruszenie prawa.  
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