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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 
oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 259) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Namysłowie postanawia wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Opolu na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 7/14/2023 z dnia 8 marca 2023 r. 
stwierdzającą częściową nieważność uchwały nr 790/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 
2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Namysłów na 2023 r. oraz częściową nieważność załącznika 
nr 2 „Plan wydatków budżetowych” do tej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały, w szczególności sporządzenie i wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Opolu, powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Namysłowie 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Uzasadnienie 

W dniu 26 stycznia 2023 r. Rada Miejska w Namysłowie podjęła uchwałę nr 790/VIII/23 w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy Namysłów na 2023 r. 

W dniu 8 marca 2023 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu podjęło uchwałę o stwierdzeniu 
nieważności w części wskazanej uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie.  Kolegium RIO zakwestionowało jedną 
z poprawek zgłoszonych podczas sesji budżetowej, zarzucając naruszenie art. 240 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym. Z takim stanowiskiem nie zgadzają się 
projektodawcy niniejszej uchwały. Zdaniem radnych art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wprost 
wskazuje,  w jakim przypadku nie są  dozwolone zmiany w projekcie uchwały budżetowej. Na skutek 
wprowadzonej poprawki nie został powiększony deficyt budżetu a równowaga pomiędzy wydatkami a dochodami 
została zachowana. Projektodawcy stoją na stanowisku, że art. 240 ust.2 nie można traktować w sposób 
zawężający, a art. 240 ust. 1 nie może ograniczać kompetencji organu stanowiącego. 

Z uwagi na powyższe, uznać należy, że Rada Miejska w sposób prawidłowy i w ramach kompetencji 
ustawowych wprowadziła zmiany do projektu budżetu i budżet ten uchwaliła. Z tego względu uchwałę Regionalnej 
Izby Obrachunkowej unieważniającą tę uchwałę uznać należy za nie uzasadnioną, w związku z czym wniesienie 
skargi jest zasadne. 

Zgodnie z treścią art. 98 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu 
nadzorczego dotyczące gminy uprawniona jest gmina, której interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały 
naruszone. Podstawą natomiast do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub 
zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w związku z konfliktem interesów jak 
powstał na skutek wprowadzeniem zmian. Rada Miejska dokonała zmian w projekcie uchwały budżetowej przy 
wyraźnym sprzeciwie organu wykonawczego, dlatego też Burmistrz Namysłowa, nie może wykonać tej uchwały, 
gdyż w jego interesie leży to, by skarga była bezskuteczna. 

Projektodawcy Radni Rady Miejskiej w Namysłowie: 

1) Kubicki Karol 

2) Włodarczyk Artur 

3) Fior Jacek 

4) Wilczak Michał 

5) Dzidowski Krzysztof 

6) Biliński Marcin 

Id: 6171FAC0-25DB-4C34-B432-FC9D4FCFCB0E. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



