
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 

 

U c h w a ł a      Nr  20/69/2006 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 19 grudnia 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 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) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

w zarządzeniu nr 42G/2006 Wójta Gminy Branice z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Branice na 2006 rok naruszenie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 97 poz. 674 z 2006 r. zm. Dz.U. Nr 170 poz. 1218) polegające 

na zmniejszeniu w załączniku 3 do zarządzenia wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” 

rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” o kwotę 10.000 zł  

 

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

 

Zgodnie z dyspozycją art. 90 ustawy o samorządzie gminnym dnia 29 listopada 2006 r. do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono zarządzenie nr 42G/2006 Wójta Gminy 

Branice z dnia 22 listopada 2006 r., w którego treści powołując w podstawie prawnej art. 188 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych oraz § 10 uchwały nr XLIV/228/05 Rady Gminy Branice z dnia 20 

grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy dokonano zmian w planie wydatków budżetowych 

(przeniesień) w tym m.in.: 

− zmniejszono: 

- dział 801 „Oświata i wychowanie”, 

   rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” w wys. 10.000 zł 

− zwiększono: 

- dział 801 „Oświata i wychowanie”,  

   rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” w wysokości 10.000 zł. 

W związku z toczącym się postępowaniem nadzorczym, Wójt Gminy Branice złożył w dniu 11 

grudnia 2006 r. wyjaśnienie dotyczące zmiany planu wydatków w rozdziale 80146, w którym 

wskazał m.in. „W tym rozdziale plan wydatków przed zmianą wynosił 21.600 zł. Wykonanie na 

dzień 30.09.2006 r. wynosi 6.994 zł Zgodnie z przekazaną informacją z jednostki organizacyjnej 

prowadzącej obsługę finansową szkół, nie ma żadnych wniosków dotyczących dokształcania 

nauczycieli w roku bieżącym, więc kwota ta nie byłaby wykorzystana. Kierownik jednostki 

przedstawił wniosek wykorzystania kwoty 10.000 zł na remont ogrodzenia w Szkole Podstawow ej w 

Uciechowicach na co wyraziłem zgodę.” Z dodatkowej informacji przedstawionej przez Skarbnika 

Gminy wynika, iż planowany „fundusz płac dla nauczycieli” wynosi w 2006 roku  2.160.053 zł.  
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Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel Gminy, zawiadomionej prawidłowo, nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków  

oraz przychodów i rozchodów tej jednostki (art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  

o finansach publicznych), 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 w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji 

budżetowej. Zgodnie z art. 184 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego może w uchwale budżetowej zawrzeć upoważnienie dla Wójta 

do dokonywania zmian w zakresie określonym w art. 188 ust. 2 pkt 1 , tj. do dokonywania zmian w 

planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. W związku z powyższym 

Rada Gminy Branice w § 10 uchwały nr XLIV/228/05 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu 

gminy upoważniła Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie 

przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu. 

  Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, w budżetach organów prowadzących szkoły 

wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem 

doradztwa metodycznego - w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W świetle powyższego wielkość planowanych wydatków w 

budżecie na doskonalenie zawodowe nauczycieli została w sposób sztywny określona przez 

ustawodawcę i nie powinna być decyzjami organów jednostek samorządu terytorialnego zmieniana. 

Skoro nie zmniejszyła się wielkość planowanych wynagrodzeń nauczycieli, nie było podstaw do 

zmniejszenia wydatków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego.  

W tym stanie stwierdzić należy, iż dokonana przedmiotowym zarządzeniem Wójta zmiana 

w budżecie, jakkolwiek nie wykracza poza dyspozycję określoną § 10 powołanej uchwały Rady 

Gminy w sprawie uchwalenia budżetu, narusza art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. 

Mając jednak na względzie skutki stwierdzonej nieprawidłowości dla budżetu gminy, oraz 

fakt niewykorzystania środków finansowych zaplanowanych w rozdziale 80146 do dnia podjęcia 

przedmiotowego zarządzenia przez Wójta Gminy Branice, Kolegium Izby przyjęło, iż stwierdzone 

naruszenie prawa miało charakter nieistotny. 

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 
 

 


