
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    O P O L U  

 

U c h w a ł a      Nr  12/50/2007 

 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 18 maja 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 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; z 
2006 r.  nr 249, poz. 1832) 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, nr 175, poz. 1457; z 
2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć  

 

§ 2 zarządzenia nr 33/07 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 19 kwietnia 2007 r.  w sprawie 
zmian budżetu Gminy na rok 2007 z powodu naruszenia art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych. 

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

Zgodnie z dyspozycją art. 90 ustawy o samorządzie gminnym dnia 24 kwietnia 2007 r. do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono zarządzenie nr 33/07 Wójta Gminy Lasowice 
Wielkie z dnia 19 kwietnia 2007 r.  w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2007, w którego treści 
(§ 2) dokonano zmiany planu dochodów i wydatków zadań własnych gminy w wysokości 12.090 zł 
zgodnie z poniższym zestawieniem: 
− zwiększono plan dochodów budżetu gminy w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 
„Pozostała działalność”, § 2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł”, 

− zwiększono plan wydatków budżetu gminy w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 
„Pozostała działalność”, § 3110 „Świadczenia społeczne”. 

Jak wynika ze złożonych przez Wójta Gminy wyjaśnień (pismo sygn. Fn/33/07 z 15.05.2007 r.) 
zwiększenie planu dotyczy realizacji zadania w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. 

Na realizację powyższego zadania spisano porozumienie między Starostą Kluczborskim w imieniu 

którego działa Powiatowy Urząd Pracy.  

Wraz z przedmiotowym wyjaśnieniem przedłożono porozumienie nr PUP-RP-612/2/IM/07 w 
sprawie organizacji prac społecznie  użytecznych z dnia 27 marca 2007 r.   
Na posiedzenie Kolegium wyznaczonym na dzień 18 maja 2007 r. przedstawiciel Gminy 
zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 



2 

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. 1 pkt 1 stanowiącym normatywną podstawę do 
dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub 
uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych 
jednostek samorządu terytorialnego. 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami 
dochodów własnych gminy są: 
− dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego; 
− inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. 
W ramach innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów sytuować należy 
częściową refundację ze środków Funduszu Pracy - na podstawie powoływanego porozumienia nr 
PUP-RP-612/2/IM/07 w sprawie organizacji prac społecznie  użytecznych z dnia 27 marca 2007 r. 
zawartego pomiędzy Starostą Kluczborskim a Gminą Lasowice Wielkie - kwot wypłaconych 
świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne.   

W tym stanie stwierdzić należy, iż dokonana w § 2 przedmiotowego zarządzenia Wójta Gminy 
Lasowice Wielkie zmiana w budżecie polegająca na zwiększeniu planu dochodów budżetu z tytułu 
innego źródła dochodów jednostki samorządu terytorialnego niż dotacja celowa przekazywana z 
budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, a następnie związane 
z tym zwiększenie planu wydatków nie mogąc znajdować normatywnego uzasadnienia w 
dyspozycji powoływanego w podstawie prawnej przepisu art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych implikuje stwierdzeniem jego naruszenia. 

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 

 

 

 

 

 

 


