
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA

W    O P O L U

U c h w a ł a    Nr   9/31/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 18 maja 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  (tekst jednolity - DzU z 2001 r. nr 55, poz.

577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149,

poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

s t w i e r d z a

iż określenie treści uchwały nr XXXV/608/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 kwietnia

2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nysa na 2005 rok w zakresie podziału wolnych

środków za 2004 rok zostało dokonane z naruszeniem wyłącznego prawa Burmistrza do

zgłaszania propozycji (inicjatywy) zmiany uchwały budżetowej, co narusza art. 119 ustawy o

finansach publicznych, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 11 w zw. z

§ 7 uchwały nr XXXIX/413/2001 Rady Miejskiej w Nysie z 27 lutego 2001 r. w sprawie

procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych

towarzyszących projektowi budżetu.

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do 17 czerwca 2005 r. w sposób

wskazany w uzasadnieniu.

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

W dniu 22 kwietnia 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę

nr XXXV/608/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany

budżetu gminy Nysa na 2005 rok w zakresie podziału wolnych środków za 2004 rok, w treści

której dokonano zmiany budżetu gminy zgodnie z zakresem określonym § 1 (zał. nr 1

uchwały) implikującym również korektą załączników nr 3, 4, 4a uchwały  nr XXXII/571/05

Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy

Nysa na 2005 rok.

Wraz z przedmiotową uchwałą przedłożono materiały źródłowe w postaci:

− pisma z dnia 25 marca 2005 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nysie dot.
przyjęcia projektów uchwał budżetowych,

− opracowanego przez Burmistrza projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie
zmiany budżetu gminy Nysa na 2005 rok w zakresie podziału wolnych środków za 2004

rok,

− wyciągu z protokołu nr XXXV/05 sesji Rady Miejskiej w dniu 14 kwietnia 2005 r.,
− pisma Burmistrza Nysy z dnia 19 kwietnia 2005 r. (sygn. AO.OR.0114-4/05) w sprawie
zmiany przez Radę założeń przyjętych w opracowanym projekcie uchwały budżetowej.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji na sesję Rady Miejskiej w Nysie w dniu 14 kwietnia
2005 r. przedłożony został przez Burmistrza Nysy projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
Gminy Nysa na rok 2005 w zakresie podziału środków za 2004 r. W projekcie tym, dokonując
podziału nadwyżki budżetowej, Burmistrz przeznaczył jej część w kwocie 285.088 zł na
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pokrycie zobowiązań finansowych dotyczących roku budżetowego 2004 (tj. przede wszystkim
zobowiązań z tytułu należnych za miesiąc grudzień 2004 od wynagrodzeń pracowników
Urzędu Miejskiego w Nysie i Strażników Miejskich zaliczek na podatek dochodowy oraz
składek ZUS), których termin płatności przypadał w miesiącu styczniu 2005 r. Wychodząc z
taką propozycją kierowano się zawartą w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (DzU z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) definicją nadwyżki budżetowej jako
dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami publicznymi danego roku, bez względu na
termin zobowiązania do ich zapłaty oraz zapisami w księgach rachunkowych dotyczącymi
przychodów i kosztów danego roku. Uwzględniono przy tym zasadę, zgodnie z którą nadwyżki
budżetowej nie powinno traktować się jako wolnych środków do zagospodarowania w
sytuacji, gdy nadwyżka ta jest niezbędna do tego, aby gmina mogła spłacić swoje
zobowiązania.
W tej części zmiana uchwały budżetowej nie została jednak przyjęta i uchwalona przez Radę
Miejską. Rozpatrując założony projekt uchwały radni wprowadzili w nim bowiem szereg
zmian – zgodnie z wnioskami Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – dokonując
podziału nadwyżki budżetowej za rok 2004 bez  uwzględnienia konieczności uregulowania
istniejących zobowiązań Gminy Nysa obciążających rok 2004.
Z przedłożonego wyciągu z protokołu nr XXXV/05 sesji Rady Miejskiej w dniu 14 kwietnia

2005 r. (ad. 3.14) wynika, iż Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
przedstawił propozycje zmian do przedłożonego projektu uchwały RM w sprawie zmiany
budżetu Gminy Nysa na 2005 rok w zakresie podziału środków za 2004 r. Każda niżej podana
pozycja dotycząca zmniejszeń została poddana pod głosowanie Rady Miejskiej:
− w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wykreślić 45.000 zł z zadania dokumentacja

budowy drogi ul. Zawiszy Czarnego – za 17 głosów, 2 przeciwne i 1 wstrzymujący się,
− w dziale 700, rozdziale 70004, § 4300 wykreślić 100.000 zł z zadania prace remontowe –

17 głosów za, 3 przeciwne,
− w dziale 750 przedstawić tylko 6.100 zł w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne,

natomiast pozostałe środki wykreślić – 13 głosów za, 3 przeciwne, 4 wstrzymujące się,
− w dziale 754, rozdziale 75416 wykreślić 23.634 zł, a pozostawić 1.000 zł w paragrafie

4260 koszty utrzymania dwóch kamer i 3.000 zł w paragrafie 4300 koszty utrzymania
dwóch kamer – 14 głosów za, 4 przeciwne, 2 wstrzymujące się,

− w dziale 900, rozdziale 90001 wykreślić 13.000 zł z zadania refundacja wydatków – sieć
wodociągowa – 15 głosów za, 2 przeciwne, 3 wstrzymujące się.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów podał następnie propozycje
zmian dotyczące zwiększeń, które zostały również poddane pod głosowanie Rady Miejskiej.
Poprosił również o przyporządkowanie ich do poszczególnych działów.
1) ul. Komisji Edukacji Narodowej – 50.000 zł

(16 głosów za, 2 przeciwne, 2 wstrzymujące się),
2) ul. Aleja Wojska Polskiego – 50.000 zł

(17 głosów za, 2 przeciwne, 1 wstrzymujący się,)
3) Ochotnicze Straże Pożarne ( w tym dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Niwnica)

– 64.000 zł
(16 głosów za, 3 przeciwne, 1 wstrzymujący się),

4)  dokumentacja na uzbrojenie terenów przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich 43.900
zł,
(16 głosów za, 3 przeciwne, 1 wstrzymujący się),

5) urządzenia do „Skate Parku” – 6.088 zł
(18 głosów za, 2 wstrzymujące się),

6) droga do cmentarza w Hajdukach Nyskich – 85.000 zł
(13 głosów za, 4 przeciwne, 2 wstrzymujące się),

7) chodnik w Podkamieniu  - 50.000 zł
15  głosów za, 3 przeciwne, 2 wstrzymujące się),
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8) przepust w Kępnicy – 6.000 zł
(16 głosów za, 3 przeciwne, 2 wstrzymujące się),

9) okna i drzwi dla świetlicy w Kępnicy – 20.000 zł
(16 głosów za, 4 przeciwne),

10) dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji – 50.000 zł
(14 głosów za, 3 przeciwne, 3 wstrzymujące się),

11) dofinansowanie inwestycji na Targowisku Miejskim – 8.000 zł
(17 głosów za, 3 przeciwne).

W kontekście propozycji powyższych zmian w protokole zawarto wypowiedź Burmistrza

Nysy, który  powiedział, że przedłożył radzie projekt uchwały, na który nie ma odpowiedzi.
Nie miał szans ustosunkowania się do propozycji komisji. Otrzymał je dzisiaj (w dniu sesji) o
godz. 9.30. Więc dopiero dzisiaj je poznał, a procedura nakłada taki a nie inny obowiązek.
Ma prawo do tego odnieść się, wypowiedzieć się w tym względzie.
Pomimo powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2005 rok w zakresie podziału środków za 2004 r.

wraz z wniesionymi poprawkami i materiałem dodatkowym. Uchwała (nr XXXV/608/05

stanowi załącznik do protokołu) została podjęta przy 17 głosach za i 4 przeciwnych.

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:

Stosownie do brzmienia dyspozycji art. 119 ustawy o finansach publicznych

sytuowanego w Dziale IV „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” Rozdział 2

„Opracowanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” przygotowanie

projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej

uchwały, należą do wyłącznej kompetencji burmistrza. Powołana norma kompetencyjna

znajduje również odzwierciedlenie w treści art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie

gminnym przyporządkowującego burmistrzowi wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian

w budżecie gminy.

Procedura uchwalania budżetu oraz jego zmian została określona przez Radę Miejską w

Nysie w treści podjętej na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Uchwały

nr XXXIX/413/2001 z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz

rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

W § 11 powołanej uchwały regulującym materię zmian budżetu zgodnie z normami

kompetencyjnymi uprzednio powołanych art. 119 ustawy o finansach publicznych oraz art. 60

ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym zawarto, iż w przypadku konieczności dokonania

zmian w budżecie w czasie trwania roku budżetowego przepisy paragrafów poprzedzających

stosuje się odpowiednio, z tym że:

1) inicjatywa tej zmiany należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Miejskiego (obecnie

Burmistrza),

2) wymagane są opinie komisji, których zakres działania dotyczy proponowanej zmiany oraz

opinia komisji właściwej ds. budżetu,

3) terminu składania materiałów i opiniowania ustala Przewodniczący Rady Miejskiej po

otrzymaniu materiałów od Zarządu Miejskiego (obecnie Burmistrza).

Wobec zawartego w § 11 uchwały proceduralnego odwołania do odpowiedniego

stosowania „paragrafów poprzedzających” w szczególności przywołać należy literalne

brzmienie § 6 i 7 zgodnie z którymi:

− (§ 6) Przewodniczący Rady Miejskiej niezwłocznie przesyła projekt uchwały budżetowej
wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom rady. Komisje

rady w terminie 14 dni od otrzymania materiałów odbywają posiedzenie, na których

formułują na piśmie swoje opinie o projekcie uchwały budżetowej. Komisja proponująca

wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie przewidzianego w projekcie uchwały

budżetowej zobowiązana jest wskazać źródło jego finansowania. Opinie komisji

przedstawiane są komisji (właściwej ds. budżetu), która w terminie nie dłuższym niż 7 dni



4

od daty ich otrzymania formułuje ostateczną opinię i przedkłada ją Zarządowi

(Burmistrzowi). W posiedzeniu komisji (właściwej ds. budżetu) opiniującej budżet

uczestniczą przewodniczący pozostałych komisji, lub ich zastępcy;

− (§ 7) Zarząd Miejski (Burmistrz) po zapoznaniu się z opinią komisji (właściwej ds.
budżetu) w terminie 7 dni przedkłada Radzie Miejskiej skorygowany projekt budżetu. Nie

uwzględnione w projekcie budżetu wnioski oraz wprowadzone autopoprawki Zarządu

(Burmistrza) wymagają uzasadnienia.

Z całokształtu zatem powołanych norm prawnych jednoznacznie wynika, iż inicjatywa w

sprawie zmiany uchwały budżetowej należy do wyłącznej właściwości burmistrza i nie

znajduje normatywnego uzasadnienia poddanie przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju

Gospodarczego i Finansów pod głosowanie Rady Miejskiej odmiennych od przyjętych w

projekcie Burmistrza założeń planu wydatków. Przywołać w tym miejscu należy zawarte w

literaturze przedmiotu (C. Kosikowski, Z. Szpringer, Finanse Publiczne, Komentarz do

ustawy z dnia 26 listopada 1998 r., Zielona Góra 2000, s. 272) stwierdzenia, zgodnie z

którymi „problem jest o tyle złożony, że w każdej innej sprawie organ stanowiący może

wystąpić z  inicjatywą zmiany uchwały, która sam przecież podjął. W wypadku uchwały

budżetowej musi być jednak inaczej. Budżet nie może być przedmiotem decyzji politycznych,

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 publicznych 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”.

W tym stanie faktycznym i prawnym stwierdzić zatem należy, iż określenie treści

uchwały nr XXXV/608/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie

zmiany budżetu gminy Nysa na 2005 rok w zakresie podziału wolnych środków za 2004 rok

zostało dokonane z naruszeniem wyłącznego prawa Burmistrza do zgłaszania propozycji

(inicjatywy) zmiany uchwały budżetowej, co narusza art. 119 ustawy o finansach

publicznych, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 11 w zw. z § 7

uchwały nr XXXIX/413/2001 Rady Miejskiej w Nysie z 27 lutego 2001 r. w sprawie

procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych

towarzyszących projektowi budżetu.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Kolegium

wskazuje, iż usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości winno nastąpić poprzez określenie

treści uchwały adekwatnie do przedłożonego projektu Burmistrza lub uchylenie zmian

budżetu wykraczających poza przedłożoną inicjatywę jego zmiany.

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


