
 

REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr    12/51/2007 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 18 maja 2007 r. 
 

Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- 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; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104; z 

2006 r. nr 249, poz. 1832) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

w s k a z u j e  

 

w § 2 zarządzenia nr 23/2007 Wójta Gminy Lubrza z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie 

zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007 rok  naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 

publicznych. 

 

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

 

 W dniu 23 kwietnia 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

zarządzenie nr 23/2007 Wójta Gminy Lubrza z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian 

budżetu Gminy Lubrza na 2007 rok, w którego treści m.in. w § 2 zwiększono wydatki 

budżetowe w kwocie ogółem 36.003 zł określając je w szczegółowości działu i rozdziału 

klasyfikacji budżetowej zgodnie z poniższym zestawieniem: 

- Dział 852  „Pomoc społeczna”, Rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”,  

- Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, Rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla 

uczniów”. 

Jak wynika z złożonych przez Skarbnika Gminy wyjaśnień (pismo z dnia 16 maja 2007 r.) 

m.in. struktura planu wydatków nawiązuje do praktyki z ubiegłych lat – do zarządzeń 

dołączane były każdorazowo kserokopie pism dotyczące zmian, z których wynikało na jaki 

rodzaj wydatków kwoty te zostaną przekazane.  

Podnieść ponadto należy, iż określona w treści § 2 przedmiotowego zarządzenia 

szczegółowość planu wydatków odbiega od struktury pierwotnie przyjętej uchwałą nr 

III/21/2007 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy na 2007 rok, w której stosownie do brzmienia dyspozycji art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o finansach publicznych określono plan wydatków w szczegółowości działu i rozdziału 

klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wielkości ogółem wydatków bieżących bądź 

majątkowych przyporządkowanych powyższym przedziałom klasyfikacyjnym.  

Na posiedzenie Kolegium wyznaczonym na dzień 18 maja 2007 r. stawił się przedstawiciel 

Gminy w osobie Skarbnika Gminy, która podtrzymała wyjaśnienia złożone cyt. uprzednio 

pismem z dnia 16 maja 2007 r.  

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 
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Jak stanowi art. 165  ust. 1 ustawy o finansach publicznych budżet jednostki samorządu 

terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej 

jednostki. Uchwała budżetowa jest szczególnym aktem normatywnym, stanowiącym 

stosownie do dyspozycji art. 165 ust. 3 cyt. ustawy podstawę gospodarki finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego, stąd też art. 184  ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

stanowiąc o jej obligatoryjnej strukturze rozstrzyga  o określeniu wydatków budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z 

wyodrębnieniem: 

– wydatków bieżących, w tym w szczególności: 

• wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 

• dotacji, 

• wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, 

• wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, 

– wydatków majątkowych, 

stąd też ujęcie w § 2  zarządzenia nr 23/2007 Wójta Gminy Lubrza z dnia 18 kwietnia 2007 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007 rok szczegółowości planu wydatków 

mniejszej niż wynikająca zarówno z uprzednio powołanej dyspozycji art. 184 ust. 1 pkt 2 cyt. 

ustawy  jak i szczegółowości przyjętej pierwotnie uchwałą nr III/21/2007 Rady Gminy w 

Lubrzy z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok nie 

znajduje prawnego uzasadnienia w powołanych przepisach.  

Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż przytoczenie w treści podstawy 

prawnej zarządzenia nr 23/2007 legitymacji § 15 ust. 3 uchwały nr III/21/2007 Rady Gminy 

w Lubrzy z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok uznać 

należy za nieadekwatne w odniesieniu do zakresu przedmiotu rozstrzygnięcia, związanego 

wyłącznie z wprowadzeniem zmian w budżecie na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych. 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do 

wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


