
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 

U c h w a ł a      Nr  16/56/2006 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 9 października 2006 r. 

 
Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust.1 pkt 2 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; 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) oraz art. 
91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. DzU nr 
142, poz. 1591; 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; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 172, 
poz. 1441; z 2006 r. nr 17, poz. 128) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć  

 

zarządzenia nr 0153/59/2006 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 września 2006 r.  w sprawie 
dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2006 w części dotyczącej zmiany planu wydatków w 
wysokości 6.000 zł wyszczególnionej w zakresie działu 852 „Opieka społeczna” z powodu 
naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z  § 10 ust. 1 uchwały nr 
XXXIII/300/2005 Rady Dobrzeń Wielki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy na rok 2006 oraz § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w 
sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

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

Zgodnie z dyspozycją art. 90 ustawy o samorządzie gminnym dnia 11 września 2006 r. do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono zarządzenie nr 0153/59/2006 Wójta Gminy 
Dobrzeń Wielki z dnia 4 września 2006 r.  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 
2006, w którego treści powołując w podstawie prawnej legitymację art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy o  
finansach publicznych  oraz uchwały nr XXXIII/300/2005 Rady Dobrzeń Wielki z dnia 22 grudnia 
2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006 dokonano zmian w planie wydatków 
budżetowych (przeniesień) m.in. w poniższym zakresie: 

Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 
Wydatki 

  Opieka społeczna 6 000,00 6 000,00 
 Dodatki mieszkaniowe 0,00 6 000,00 85215 
3110 Świadczenia społeczne 0,00 6 000,00 
 Gimnazja 6 000,00 0,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00 0,00 
4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 
4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 
4300 Zakup pozostałych usług 1 600,00 0,00 

 
 

852 
80110 

4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 0,00 
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W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 
Wstępnie wskazać należy, iż art. 184 ustawy o finansach publicznych określając obligatoryjną de 
minimis strukturę uchwały budżetowej stanowi 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, 
Jak wynika z art. 16 ust. 1 cyt. ustawy wydatki publiczne klasyfikuje się wg: 
− działów  i rozdziałów określających rodzaj działalności, 
− paragrafu identyfikującego rodzaj wydatku. 
Szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów określa rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, którego 
postanowienia zawarte w § 1 pkt 2 ustalają klasyfikację wydatków publicznych jednoznacznie 
przyporządkowując rozdział 80110 „Gimnazja” do działu 801 „Oświata i wychowanie”.  

Tym samym odmienne od wyżej wskazanego sytuowanie w § 1 przedmiotowego zarządzenia 
nr 0153/59/2006 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 września 2006 r.  w sprawie dokonania 
zmian w budżecie Gminy na rok 2006 rozdziału 80110 „Gimnazja” w ramach działu 852 „Opieka 
społeczna” uznać należy za niezgodne z § 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 
czerwca 2006 r. 
W kontekście powyższego wskazać należy, iż uchwała budżetowa jest aktem normatywnym 
stanowiącym stosownie do dyspozycji art. 165 ust. 3 cyt. ustawy podstawę gospodarki finansowej 
jednostki samorządu terytorialnego, stąd też rada gminy jako organ wyłącznie właściwy do 
uchwalania budżetu gminy (art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym) uprawniona jest do 
ujęcia w jej treści poszczególnych wydatków – sytuowanych (jak uprzednio wskazano) w działach, 
rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz określenia zakresu upoważnienia do 
wykonywania budżetu przez wójta. 
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wójt (burmistrz) wykonuje uchwały rady 
gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, w tym jak stanowi art. 30 ust. 2 pkt 4 cyt. 
ustawy do jego zadań należy w szczególności wykonywanie budżetu. Powołana norma o 
charakterze  ustrojowym w odniesieniu do zasad planowania i dysponowania środkami publicznymi 
winna być normatywnie identyfikowana z zakresem Działu IV „Budżet jednostki samorządu 
terytorialnego”, Rozdziału 3 „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” ustawy o 
finansach publicznych, w tym art. 188 ust. 2 pkt 1 stanowiącym normatywną podstawę do 
określenia przez radę gminy zakresu upoważnienia wójta do dokonywania  innych zmian w planie 
wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; ramy przedmiotowego 
upoważnienia w ustalonym stanie zakreśla treść § 10 ust. 1 uchwały nr XXXIII/300/2005 Rady 
Dobrzeń Wielki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006 
upoważniająca Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem 
przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. 

W tym stanie stwierdzić należy, iż dokonana przedmiotowym zarządzeniem Wójta zmiana w 
budżecie polegająca na przeniesieniach w zakresie planu wydatków kwoty 6.000 zł pomiędzy 
działami klasyfikacji  budżetowej w zakresie dotyczącym zmniejszenia w dziale 852 „Opieka 
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społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” i zwiększenia działu 801 „Oświata i 
wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” nie znajdując normatywnego uzasadnienia w treści 
dyspozycji § 10 ust. 1 uchwały nr XXXIII/300/2005 Rady Dobrzeń Wielki z dnia 22 grudnia 2005 
r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006 wykracza poza ustawowe granice 
wykonywania budżetu określone w Rozdziale 3 "Wykonywanie budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego" Działu IV "Budżet jednostki samorządu terytorialnego" ustawy o finansach 
publicznych.  
Tym samym przedmiotowe zarządzenie nr 0153/59/2006 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 
września 2006 r.  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2006 nie mogąc znajdować 
na płaszczyźnie ustrojowej normatywnego uzasadnienia w dyspozycji art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o 
samorządzie gminnym oraz wykraczając poza zakres dopuszczalnych zmian w planie wydatków 
określony § 10 ust. 1 cyt. uchwały nr XXXIII/300/2005 Rady Dobrzeń Wielki z dnia 22 grudnia 
2005 r. rok implikuje stwierdzeniem naruszenia powołanych regulacji. 

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 Sądu 
Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 
terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 
 
 
              Przewodniczący Kolegium 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


