
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA

W  OPOLU

Uchwała nr 13/46/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 12 sierpnia 2005 r.

Na  podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154,
poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273,
poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565) Kolegium Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Opolu

s t w i e r d z a ,  ż e

określenie treści uchwały nr XXXVI/231/05 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lipca
2005 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2005 rok w części zostało dokonane z naru-
szeniem wyłącznego prawa Burmistrza do zgłaszania propozycji (inicjatywy) zmiany
uchwały budżetowej, co narusza art. 119 ustawy o finansach publicznych oraz art. 60 ust. 2
pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do 10 września 2005 r. w sposób
wskazany w uzasadnieniu.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 15 lipca 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono
uchwałę nr XXXVI/231/05 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lipca 2005 r. w spra-
wie dokonania zmian budżetu na 2005 rok, w treści której dokonano zmiany budżetu gminy.
W związku z przedmiotową uchwałą przedłożono następujące dokumenty:
− pisma nr IN 2213/33/05 z dnia 18 lipca 2005 r. oraz nr IN 2213/33b/05 z dnia 10 sierpnia
2005 r. Burmistrza do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach,

− opracowany przez Burmistrza projektu uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2005 rok (projekt nr 2 z dnia 4 lipca br),

− wyciągu z protokołu z sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 lipca 2005 r.
Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, na sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu
7 lipca 2005 r. przedłożony został przez Burmistrza Zdzieszowic projekt nr 2 z dnia 4 lipca
br. uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu na rok 2005.  W projekcie tym, Burmistrz
zaproponował zwiększyć plan dochodów i wydatków gminy o kwotę 6.699.470 zł. Przedło-
żony Radzie przez Burmistrza projekt zmiany uchwały budżetowej nie znalazł akceptacji,
bowiem  przy jego rozpatrywaniu Rada Miejska w Zdzieszowicach wprowadziła zmiany po-
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legające na zwiększeniu dochodów, wydatków, w tym majątkowych oraz zmiany zakresu
tych wydatków.
I tak :
-      w zakresie dochodów  z tyt. udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa - podatek dochodowy od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75621, § 0020) kwotę
6.699.470 zastąpiono kwotą 7.252.470 zł,

-       w zakresie wydatków majątkowych:
-  w dz. 600, rozdz. 60016 :

a) zadanie „budowa drogi na ul. Pięknej w Januszkowicach – projekt” - kwota
8.000 zł zastąpiono  zadaniem  „budowa  drogi  na  ul.  Pięknej  w  Januszkowicach” -
kwota 135.000 zł,
b) zadanie „budowa drogi na ul. A. Bożki w Januszkowicach – projekt”- kwota
8.000 zł zastąpiono zadaniem „budowa drogi na ul. A. Bożki w Januszkowicach” –
kwota 65.000 zł,
c) zadanie „budowa drogi na ul. Spokojnej w Januszkowicach – projekt”  –  kwota
8.000 zł zastąpiono zadaniem „budowa drogi na ul. Spokojnej w Januszkowicach” -
kwota 82.000 zł,
d) zadanie „budowa drogi na ul. Zamkowej w Januszkowicach – projekt” – kwota
8.000 zł zastąpiono „budowa drogi na ul. Zamkowej w Januszkowicach” -  kwota
82.000 zł,
e) zadanie „projekt parkingu przy ul. Jasiońskiej w Krępnej” – kwota 5.000 zł zastą-
piono zadaniem „wykonanie parkingu przy ul. Jasiońskiej w Krępnej” – kwota
52.000 zł,
f) zadanie „wykonanie chodnika  na ul. Parkowej w Rozwadzy – projekt” – kwota
6.000 zł zastąpiono zadaniem   „wykonanie chodnika  na ul. Parkowej w Rozwadzy” –
kwota 80.000 zł;

-  w dz. 900, rozdz. 90015 :
a) zadanie „wykonanie oświetlenia na ul. Słowackiego – I etap – projekt” – kwota
6.000 zł zastąpiono zadaniem „wykonanie oświetlenia na ul. Słowackiego” – kwota
60.000 zł,
b) zadanie „wykonanie oświetlenia na ul. Jesiońskiej w Krępnej – od stacji PKP
w kierunku wsi - I etap – projekt” – kwota 6.000 zł zastąpiono zadaniem „wykonanie
oświetlenia na ul. Jesiońskiej w Krępnej – od stacji PKP w kierunku wsi” – kwota
50.000 zł;

-   w dz. 900, rozdz. 90095  zadanie „wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej o posesji
25-27 na ul. G. Św. Anny” – kwota 10.000 zł zastąpiono zadaniem „wykonanie kanalizacji
sanitarnej o posesji 25-27 na ul. G. Św. Anny wraz z dokumentacją” – kwota 60.000 zł;
-   w dz. 926, rozdz. 92695 zadanie „wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Krępnej przy
ul. Jesiońskiej – I etap projekt” – kwota 10.000 zł zastąpiono zadaniem „wykonanie boiska
wielofunkcyjnego w Krępnej przy ul. Jesiońskiej –  dywanik asfaltowy” - kwota 10.000 zł.

Z przedłożonego wyciągu z protokołu sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 lipca
2005 r. wynika, iż „ z – ca Przewodniczącego RM Józef Kaletta podjął decyzję o przeprowa-

dzeniu głosowania nad dwiema propozycjami:

1) aby wszystkie zapisy dotyczące projektów zamieniać na „zadania + projekty”

2) aby propozycje zadań pozostawić w formie zapewnienia do przyszłorocznego wykonania.

Radni w drodze głosowania, wynikiem: 10 głosów za, 1 głos przeciw, 0 głosów wstrzymują-

cych, opowiedzieli się za propozycją zamiany projektów na zadania kompletne tj. zadanie +

projekt”. W kontekście propozycji powyższych zmian,  w protokole zawarto wypowiedź
Burmistrza, który „zwrócił się o podjęcie uchwały zapewniającej wykonanie zadania po opra-
cowaniu dokumentacji”. Z protokołu wynika również fakt głosowań cząstkowych nad po-
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szczególnymi poprawkami Rady oraz przegłosowania całości zmian (9 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące”).

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:
Stosownie do brzmienia art. 119 ustawy o finansach publicznych, przygotowanie pro-

jektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej
uchwały, należą do wyłącznej kompetencji burmistrza. Powołana norma kompetencyjna znaj-
duje również odzwierciedlenie w treści art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym
przyporządkowującego burmistrzowi wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budże-
cie gminy. Z powołanych norm prawnych jednoznacznie wynika, iż inicjatywa w sprawie
zmiany uchwały budżetowej należy do wyłącznej właściwości burmistrza. W tym miejscu
zasadne jest zacytowanie poglądu, zgodnie z którym „w każdej innej sprawie organ stanowią-
cy może wystąpić z  inicjatywą zmiany uchwały, która sam przecież podjął. W wypadku
uchwały budżetowej musi być jednak inaczej. Budżet nie może być przedmiotem decyzji po-
litycznych, które nie mają oparcia w przepisach prawa oraz w możliwościach finansowych
danej jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza że możliwości te są sztywno określone
przepisami prawa
i merytorycznie rzecz biorąc nie mogą być ocenione jako duże (…). Ustawa  o finansach pu-
blicznych ani też ustawy ustrojowe nie zabraniają radnym oraz innym podmiotom zgłaszania
zarządowi (burmistrzowi) wniosków prowadzących do wystąpienia z inicjatywą zmiany
uchwały budżetowej. Zarząd (burmistrz) nie musi ich jednak uwzględniać i z taką inicjatywą
wystąpić” (C. Kosikowski, Z. Szpringer, Finanse publiczne, Komentarz do ustawy z dnia
26 listopada 1998 r., Zielona Góra 2000, s. 272).

W tym stanie faktycznym i prawnym stwierdzić zatem należy, iż poddanie, z inicjaty-
wy Z-cy Przewodniczącego Rady, pod głosowanie Rady Miejskiej w Zdzieszowicach od-
miennych od przyjętych w projekcie Burmistrza założeń planu dochodów i wydatków oraz
określenie treści uchwały nr XXXVI/231/05 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lipca
2005 r.
w sprawie dokonania zmian budżetu na 2005 rok nastąpiło z naruszeniem wyłącznego prawa
Burmistrza do zgłaszania propozycji (inicjatywy) zmiany uchwały budżetowej, określonego
w art. 119 ustawy o finansach publicznych oraz art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie
gminnym.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Kolegium
wskazuje, iż usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości winno nastąpić poprzez uchylenie
zmian budżetu wykraczających poza przedłożoną przez Burmistrza inicjatywę.

W przypadku niedoprowadzenia do zgodności zapisów uchwały z obowiązującymi
przepisami prawa w zakreślonym terminie Izba podejmie działania w trybie określonym art.
12 ust. 2  ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Przewodniczący Kolegium


