
 UCHWAŁA NR LXXVII.385.Z.2020 

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

W SZCZECINIE 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2021 rok 

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach: 

1. Jolanta Kuźmicka  – Przewodnicząca 

2. Marcin Binaś     – Członek 

3. Marek Dulewicz   – Członek 

pozytywnie z zastrzeżeniem 

opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2021 rok. 

 

Uzasadnienie 

Projekt uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materia-

łami informacyjnymi, przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopi-

niowania, opracowany został zgodnie z wymogami określonymi uchwałą Nr XLVI/281/2010 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej. Zakres projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami jest zgodny z prze-

pisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze 

zm.), a w szczególności z art. 212-215 tej ustawy. Projekt przewiduje spełnienie warunków uchwa-

lania budżetu określonych przepisem art. 242, w myśl którego planowane wydatki bieżące nie mogą 

być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i 

wolne środki, a także zachowanie relacji określonej przepisem art. 243, reglamentującej wysokość 

spłaty zadłużenia. Zakres proponowanych upoważnień dla organu wykonawczego nie budzi za-

strzeżeń. Kwoty rezerw utworzonych w planie wydatków budżetowych, tj. rezerwy ogólnej 

i rezerwy celowej, mieszczą się w granicach norm określonych przepisami art. 222 ustawy 

o finansach publicznych. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kry-

zysowego została utworzona zgodnie z przepisem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856). Dochody i wydatki budżetowe oraz przy-

chody i rozchody zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze 

zm.).  

Skład Orzekający zauważa, że Wójt Gminy Dygowo nadal planuje wydatki na prowadzenie 

biblioteki jako wydatki budżetu jednostek budżetowych. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o biblio-

tekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) przesądza o konieczności prowadzenia gminnej biblioteki pu-

blicznej w formie instytucji kultury i finasowania działalności biblioteki w formie dotacji podmio-

towej nie dając żadnych kompetencji organom Gminy do uznaniowego rozstrzygania w tej sprawie. 

W świetle aktualnej linii orzeczniczej sądów administracyjnych (por. np. wyroki NSA w Szczecinie 

z dnia 4 kwietnia 2001 r., sygn. akt SA/Sz 2268/00; z dnia 5 grudnia 2001 r., sygn. akt SA/Sz 

734/01, WSA w Kielcach z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt II SA/Ke 339/15) nie można podzielić 

poglądu, zgodnie z którym to jedynie wola organizatora decyduje o tym, jakie zadania będą przypi-

sane tworzonej przez niego instytucji kultury, według jakich zasad taka instytucja będzie działała 
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oraz według jakich reguł instytucja kultury będzie prowadziła swoją gospodarkę finansową. W oce-

nie sądów administracyjnych pogląd ten stoi bowiem w sprzeczności z art. 9, art. 27 ust. 1 i art. 28 

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural-

nej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), której przepisy stanowią lex specialis w stosunku do innych 

ustaw, w tym i do ustawy o finansach publicznych. W związku z istniejącą prawną możliwością 

utworzenia centrum usług wspólnych w zakresie prowadzenia spraw administracyjno-księgowych, 

w zorganizowaniu instytucji kultury nie stanowią już ograniczenia finansowe jednostki samorządu 

terytorialnego. W tym zakresie Skład Orzekający czyni uwagę w sentencji niniejszej opinii. 

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych 

izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia niniejszej uchwały. 

 

 

 Przewodnicząca Składu Orzekającego 

    (-)  Jolanta Kuźmicka 

                                                                           /podpisano  kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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