
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr  14/52/2006 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 12 września 2006 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 2001r. 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,) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

w zarządzeniu Nr Or. I – 0151 – 54/2006 Burmistrza Gogolina z dnia 28 sierpnia 2006 r. w 

sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2006 r.  naruszenie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. ; z 2002 r. 

DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, 

poz. 717, nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 DzU nr 172, poz. 

1441, zm. z 2006 r. DzU nr 17, poz.128) w związku z art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 

czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz.U. Nr 169, poz. 

1420).  

 

 

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

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gogolin zarządzeniem Nr Or. I – 0151 – 54/2006 z dnia 28 

sierpnia 2006 r. dokonał zmiany budżetu gminy polegającej na wprowadzeniu po stronie 

dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność  w 

§ 2030 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin w kwocie 885,00 zł. oraz po stronie wydatków zmniejszył budżet w dziale 750 - 

Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w §§ 4010,4040,4110,4120 

dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.500,75 zł. 

Podstawą do wprowadzenia przez Burmistrza Gogolina przedmiotowym zarządzeniem 

zmian budżetu były decyzje Wojewody Opolskiego: z dnia 27 lipca 2006 r. zwiększające 

dotacje celową w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 8.830 zł, oraz z dnia 28 lipca 

2006 r. zmniejszające dotacje celową w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 1511 zł.   

Z analizy treści § 1 pkt 1 zarządzenia wynika, że w § 2030 ujęto kwotę dotacji celowej 

zwiększającej budżet po stronie dochodów w kwocie 885 zł. zamiast 8.830 zł., natomiast w 

pkt 4 zarządzenia ujęto kwotę zmniejszającą budżet po stronie wydatków bieżących w § 4010 

– 1.162 zł, § 4040 -90 zł, § 4110 – 217 zł, § 4120 – 31,75 w łącznej kwocie 1.500,75 zł.  

Treść § 1 pkt 4 zarządzenia wskazuje jednoznacznie, że suma wymienionych paragrafów 

winna stanowić 1.511 zł. 

 

 W tym stanie Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej wskazuje, co następuje.   

  



 Ustawa o samorządzie gminnym w art. 30 ust. 2 pkt 4 stanowi, że do zadań wójta 

(burmistrza) należy w szczególności wykonywanie budżetu. Wykonywanie budżetu, zgodnie 

z art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych polega m.in. na dokonywaniu zmian w 

planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze zmianą kwot  lub uzyskaniem dotacji 

celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu 

terytorialnego. Dotacje, będące wydatkami budżetu państwa przeznaczonymi m.in. na 

finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu 

terytorialnego, podlegają szczególnym zasadom rozliczenia.  

 W przedmiotowej sprawie decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 27 lipca br. Gmina 

Gogolin otrzymała dotacje celową  w kwocie 8.830 zł. (§2030 – Dotacje celowe przekazane z 

budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) z przeznaczeniem na 

dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 

pracowników. W związku z powyższym w takiej samej wysokości kwota ta powinna zostać 

ujęta w § 1 pkt 1 zarządzenia w § 2030. Analogicznie, zmniejszenie wydatków w § 1 pkt 4 

zarządzenia na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 28 lipca w związku z 

wypowiedzeniem przez Wojewodę Opolskiego porozumień w sprawie powierzenia 

wykonywania przez gminy niektórych zadań paszportowych winno w poszczególnych §§ 

zmniejszających wydatki odpowiadać kwocie 1.511 zł.   

Podkreślić należy, że wymienione wyżej kwoty zapisane w działach i rozdziałach klasyfikacji 

budżetowej odpowiadają wielkościom ujętym w decyzjach Wojewody Opolskiego, na 

podstawie których Burmistrz Gogolina dokonał rozporządzenia tymi środkami. 

Wskazać również należy na podstawę prawną zarządzenia, w której nieprecyzyjnie 

powołano art. 188 ust 1 ustawy o finansach publicznych. Z powołanego w zarządzeniu 

przepisu nie wynika jakich zmian w toku wykonywania budżetu może dokonywać organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. 

 

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.  

  

 W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje – na 

zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym – skarga do Wojewódzkiego Sadu 

Administracyjnego w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

  

 

 

 

Przewodniczący kolegium 


