
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 

Uchwała  nr 3/5/2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 
 

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

obrachunkowych  (DzU z 2001r. nr 55, poz. 577; nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113,  

poz. 984; z 2003 r. 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), na zasadzie art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeksu postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071; z 2001 r. nr 49, 

poz. 509; z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 169, poz. 1387; z 2003 r. 130,  

poz. 1188, z 2004 r.  nr 162, poz. 1692; z 2005 r. nr 64, poz. 565, nr 78, poz. 682, nr 181,  

poz. 1524; z 2008 r. nr 229, poz. 1539), w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, 

nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. 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, 

nr 175, poz.1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327,  

nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420,  

nr 157, poz. 1241)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu    
 

 

s t w i e r d z a  

 

w § 1 zarządzenia nr 100/2009 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w spra-

wie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2009 r., w części dotyczącej zwiększenia wydat-

ków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin o kwotę 38.081 zł,  

naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

 

 

 

 

 

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

 

 W dniu 31 grudnia 2009 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczo-

no zarządzenie nr 100/2009 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2009 r. W przedmiotowym zarządzeniu, powołując 

przepis art. 188 ust. 1 pkt  1 i  3 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz dokonał m.in. 

zwiększenia: 

 - dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej 

dla jst o kwotę 38.081 zł, 

- wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin o kwotę 

38.081 zł. 

W piśmie z dnia 6 stycznia 2010 r. Skarbnik Gminy wyjaśnił, że Gmina niewłaściwie 

zinterpretowała treść art. 188 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie zwięk-

szenia wydatków o kwotę 38.081 zł. 

 



W tym stanie faktycznym, Kolegium stwierdziło, co następuje. 

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właści-

wości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Budżet gminy, stosownie do treści  

art. 165 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest rocznym planem dochodów i wydatków  

oraz przychodów i rozchodów. Wprowadzanie zmian w budżecie gminy przez organ wyko-

nawczy jest możliwe na podstawie upoważnień ustawowych, w szczególności określonych  

w art. 188 ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, że Burmistrz jako organ wykonawczy 

może kształtować treść uchwały budżetowej jedynie w ramach ustawowego upoważnienia. 

Jak stanowi przepis art. 188 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w toku wykonywa-

nia budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie do-

chodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyni-

ku podziału rezerw. 

W ustalonym stanie faktycznym stwierdzić należy, że przytoczone w podstawie praw-

nej uchwały przepisy art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art.188 ust.1 i 3 

ustawy o finansach publicznych, nie mogą stanowić normatywnej podstawy do wprowadzania 

zmian w uchwale budżetowej poprzez zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja 

publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin o kwotę 38.081 zł, bowiem wprowadzanie przedmio-

towej zmiany należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Kolonowskiem 

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym i tym samym wykracza  

poza ramy art. 188 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.   

Zarządzenie nr 100/2009 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 28 grudnia 2009 r. doty-

czyło zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2009 r., w związku z czym orzeczenie o jego 

nieważności w części wyżej opisanej na podstawie art. 12 ustawy o regionalnych izbach obra-

chunkowych jest bezprzedmiotowe z racji utraty z dniem 31 grudnia 2009 roku mocy obo-

wiązującej uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na 2009 rok.  

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu orzekło jak w sentencji. 

 

Na niniejszą uchwałę Kolegium, przysługuje – na zasadzie art. 98 ustawy 

o samorządzie gminnym – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu 

w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Kolegium 

 

 


