
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    O P O L U  

 

U c h w a ł a      Nr  30/129/2007 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 21 grudnia 2007 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 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) 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 153, poz. 1271, 

nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 116, poz. 1203; nr 102, 

poz. 1055; 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)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

zarządzenia Nr 45/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany wydatków 

budżetu gminy na 2007 rok, z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym w zw. z § 11 ust. 1 pkt 3  uchwały nr III/16/2006 Rady Gminy Pokój z 

dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na 2007 rok. 

 

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

Zgodnie z dyspozycją art. 90 ustawy o samorządzie gminnym, dnia 7 grudnia 2007 r. do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono zarządzenie Wójta Gminy Pokój Nr 45/2007 

z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany wydatków budżetu gminy na 2007 rok. 

Wójt Gminy Pokój przywołując w podstawie prawnej zarządzenia art. 139 i art. 189 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym dokonał 

zmniejszenia planu wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Plany 

zagospodarowania przestrzennego” w zakresie wydatków bieżących (§ 4300) o kwotę 6.848 zł oraz 

równoczesnego zwiększenia planu wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 

„Ośrodki pomocy społecznej” w zakresie wydatków bieżących (§ 3020) także  o kwotę 6.848 zł. 

Na okoliczność dokonanych zmian w planie wydatków objętych przedmiotowym zarządzeniem, w 

dniu 11 grudnia 2007 r. złożono wyjaśnienie (pismo znak Fin-S-3014-34/07 z dnia 11.12.2007 r.) 

sygnowane przez Skarbnika Gminy, w którym podniesiono, iż bezpośrednią przesłanką dokonanej 

zmiany w planie wydatków budżetu było otrzymanie niekorzystnego dla Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pokoju wyroku Sądu Okręgowego w Opolu nakazującego wypłatę 

odszkodowania dla Pani Haliny Jaworskiej. Ponadto wyjaśniono, że pełnomocnik powódki zażądał 

wypłaty odszkodowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem wszczęcia 

postępowania egzekucyjnego oraz że nie dokonano przesunięć pomiędzy podziałkami klasyfikacji 

budżetowej, bowiem zmiana w ramach planu finansowego GOPS mogła spowodować trudności w 

funkcjonowaniu tej jednostki.  

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 21 grudnia 2007 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo stawił się wyjaśniając, iż zasadniczą przyczyną podjęcia przez Wójta 

Gminy zarządzenia nr 45/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany wydatków budżetu gminy 

na 2007 rok było otrzymanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju niekorzystnego 
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dla gminy wyroku Sądu Okręgowego w Opolu przyznającego wypłatę odszkodowania  dla Pani 

Haliny Jaworskiej.    

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji 

rady gminy należy m.in. uchwalanie budżetu gminy i jego zmian po stronie planu dochodów i 

wydatków budżetu pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.   

Ramy dokonywania zmian budżetu przez Wójta Gminy określają przepisy ustawy o finansach 

publicznych, w szczególności art. 188 ust. 2 pkt 1 stanowiący, iż „organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego (wójta) do 

dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między 

działami”. 

Rada Gminy Pokój na podstawie delegacji art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w § 11 

ust. 1 pkt 3 upoważniła Wójta Gminy m.in. do „dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w 

granicach działu klasyfikacji budżetowej”. Dokonana przez Wójta Gminy Pokój zmiana planu 

wydatków budżetu jest zmianą planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej 

wykraczającymi poza ramy upoważnienia o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 uchwały Rady Gminy 

nr III/16/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r., co implikuje stwierdzeniem istotnego naruszenia 

kompetencji Rady Gminy określonych w art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do 

kreowania planu budżetu Gminy Pokój.  

Przywołany w podstawie prawnej zarządzenia art. 139 ustawy  o finansach publicznych stanowiący 

m.in., iż „wydatki nieprzewidziane których obowiązkowe płatności wynikają z tytułów 

egzekucyjnych lub wyroków sądowych, mogą być dokonywane bez względu na poziom środków 

finansowych zaplanowanych na ten cel, odpowiednia zmiana planu wydatków powinna nastąpić w 

trybie przeniesień wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków lub z rezerw celowych oraz 

że do przeniesień  o których mowa powyżej nie stosuje się ograniczeń wynikających z art. 148”, nie 

daje uprawnień Wójtowi Gminy do dokonania zmiany planu wydatków pomiędzy działami 

klasyfikacji budżetowej. Istotą bowiem dyspozycji zawartej w art. 139 ustawy o finansach 

publicznych jest możliwość dokonania, z tytułów określonych w tym przepisie, wydatków z 

przekroczeniem kwot określonych w planie finansowym, natomiast nie daje on podstawy do 

dokonywania zmian w budżecie naruszających obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.  

 

Orzecznictwo sądów administracyjnych jednoznacznie wskazuje, że w zakresie działalności 

organów jednostek samorządu terytorialnego w sferze finansów publicznych stosuje się regułę, że 

dozwolone jest tylko to, na co prawo wyraźnie zezwala (wyrok NSA w Warszawie III SA 534/96 z 

dnia 15 stycznia 1997 r.).  

W tym stanie  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu orzekło 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   

 

 

 

 


