
 REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

 

Uchwała nr    6/26/2006 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 13 kwietnia 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; 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) 

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; z 2003 r. 

DzU 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; z 2005 r. 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 345/06 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie zmiany w  

budżecie gminy Paczków na 2006 rok, 

− zarządzenia nr 346/06 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie zmiany w  

budżecie gminy Paczków na 2006 rok, 

z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 188 ust. 1 pkt 2  

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

 
 

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

 

W dniu 17 marca 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono zarządzenia nr 

345/06 oraz nr 346/06 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie zmiany w  

budżecie gminy Paczków na 2006 rok, w których treści dokonano odpowiednio: 

1. zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.000 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdz. 75818 

„Rezerwy ogólne i celowe”, § 4810 „Rezerwy” o kwotę 7.000 zł i zwiększenia w dziale 926 

„Kultura fizyczna i sport”, rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”, § 2820 

„Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom”, 

2. zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.000 zł w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, rozdz. 

92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”, § 2820 „Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” i 

zwiększenia planu wydatków w dziale 926 „Kultura  fizyczna i sport”, rozdz. 92601 „Obiekty 

sportowe”, § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”- zadanie budowa hali 

sportowej. 

W związku z powyższymi zmianami w budżecie pismem z dnia 27 marca 2006 r. (sygn. NAI-422-

46/06) Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu wezwała Burmistrza Gminy Paczków do 

przedłożenia całokształtu dokumentacji źródłowej stanowiącej podstawę dokonanych zmian w 

budżecie, w tym w szczególności: 
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− wskazania w aspekcie źródłowym (np. treść wniosków) faktycznych podstaw zakresu działania 

i podmiotów, z których działaniem związane jest rozdysponowanie rezerwy ogólnej dokonane 

zarządzeniem nr 345/06 z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków 

na 2006 rok, 

− wskazania faktycznych okoliczności związanych z dokonanym zarządzeniem nr 346/06 z dnia 

10 marca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2006 r. (…) jakie zadania i 

na jakiej podstawie uległy zmniejszeniu wraz z wyszczególnieniem podmiotów, których to 

dotyczy (…) jakiego zakresu robót dotyczy zwiększenie, czy było one uprzednio sytuowane w 

zakresie rzeczowym inwestycji.  

W odpowiedzi Burmistrz Gminy Paczków pismem z dnia 31 marca 2006 r. (sygn. FN.0717-

37/2006) podniósł, co następuje: 

1. Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych Burmistrz Gminy Paczków dokonał rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki 

bieżące w dziale: 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury 

fizycznej i sportu, § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom, który zadaniowo obejmuje realizację imprez sportowych 

przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. 

2. Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych oraz § 16 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29.12.2005 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Paczków na 2006 r. Burmistrz Gminy Paczków dokonał zmniejszenia 

wydatków bieżących w dziale: 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania w zakresie 

kultury fizycznej i sportu, § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz zwiększył wydatki majątkowe w dziale 926 – 

Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe, § 6050 – wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej”. Zwiększenie dotyczyło 

zabezpieczenia planu wydatków na zapłatę końcowej faktury Nr 71/32/2006 w kwocie 1.099.999,99 

zł na rzecz firmy „WOJDYŁA BUDOWNICTWO” Sp. z o.o. – generalnego wykonawcy inwestycji.  

W kontekście powyższego zdaniem Kolegium nie udzielono odpowiedzi w zakresie dotyczącym 

wskazania faktycznej podstawy zmiany w budżecie, w szczególności związanej z dokonanym 

(zarządzeniem nr 345/06 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie zmiany w  

budżecie gminy Paczków na 2006 rok) rozdysponowaniem rezerwy ogólnej. 

Na posiedzeniu Kolegium wyznaczone na dzień 13 kwietnia 2006 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak stanowi art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych budżet 

jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i 

rozchodów tej jednostki.  Uchwała budżetowa jest aktem normatywnym stanowiącym stosownie do 

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

terytorialnego, stąd też rada miejska 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 oraz określeniu zakresu upoważnienia do wykonywania budżetu przez burmistrza. 

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 
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finansach publicznych, w tym art. 188 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy stanowiącym o przenoszeniu 

wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem  wydatków.   

W uchwale budżetowej Gminy Paczków na 2006 rok zaplanowano rezerwę ogólną, której 

przeznaczenie zgodnie z planem wydatków (Dział 758, rozdz. 75818, § 4810 klasyfikacji 

budżetowej) może nastąpić wyłącznie na finansowanie wydatków bieżących.  

Zdaniem Kolegium za niezgodne z powołanymi przepisami należy uznać zmierzające do 

niedopuszczalnego „obejścia prawa” działanie, którego treścią jest nie znajdująca uzasadnienia 

faktycznego pozorna zmiana planu wydatków budżetu zmierzająca do finansowania z rezerwy 

ogólnej na wydatki bieżące w wys. 7.000 zł wydatków inwestycyjnych (budowy hali sportowej) 

poprzez działanie polegające na dokonaniu Zarządzeniem nr 345/06 Burmistrza Gminy Paczków z 

dnia 10 marca 2006 r. zmiany w budżecie zmniejszającej plan wydatków działu 758, rozdz. 75818, 

§ 4810 i zwiększającej dział 926, rozdz. 92605, § 2820; a następnie wprowadzeniem Zarządzeniem 

nr 346/06 Burmistrza  Gminy Paczków z dnia 10 marca 2006 r. zmiany planu wydatków (7.000 zł) 

zmniejszającej limity określone  w dziale 926, rozdz. 92605, § 2820 i zwiększającej plan w dziale 

926, rozdz. 92601, § 6050. 

Odnotować przy tym należy, iż wezwany do przedstawienia dokumentacji źródłowej stanowiącej 

podstawę dokonanych zmian w  budżecie Burmistrz Gminy Paczków nie zdołał uzasadnić 

faktycznych podstaw rozdysponowania rezerwy ogólnej dokonanej  Zarządzeniem nr 345/06 

Burmistrza Gminy Paczków z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie zmiany w  budżecie gminy 

Paczków na 2006 rok, przedłożył natomiast dokumentację źródłową związaną z zmianą planu 

wydatków dokonaną Zarządzeniem nr 346/06 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 10 marca 2006 r. 

w sprawie zmiany w  budżecie gminy Paczków na 2006 rok.  

W tym stanie uznać należy, iż zmianę budżetu dokonaną Zarządzeniem nr 345/06 Burmistrza 

Gminy Paczków z dnia 10 marca 2006 r. określić należy jako pozorną i w istocie nie związaną z 

przenoszeniem wydatków z rezerwy ogólnej zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem. Zmiana  

ta  miała na celu przygotowanie kwotowo zbilansowanej zmiany planu wydatków umożliwiającej 

zwiększenie limitu wydatków majątkowych, a więc zmierzała do obejścia zakazu związanego z 

możliwością rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki majątkowe. 

W tym stanie przedmiotowe Zarządzenia nr 345/06 i 346/06 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 10 

marca 2006 r. nie mogą znajdować legitymacji  w powołanych w podstawie prawnej przepisach  

art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 188 ust. 1 pkt 2 i art. 188 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru 

nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 

stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

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 

 

 

 

 


