
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 

Uchwała nr  20/70/2006 

 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia  19 grudnia 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; 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 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, 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  

 

§ 1 zarządzenia nr 27/2006 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2006 w części dotyczącej: 
− zwiększenia planu dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, § 2920 „Część oświatowa 
subwencji ogólnej dla gmin” w wysokości 19.429 zł,  

− zwiększenia planu wydatków w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdz. 75818 „Rezerwy 
ogólne i celowe”, § 4810 „Rezerwa celowa oświatowa” o kwotę 88.211 zł  

z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU 
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 188 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach 
publicznych (DzU nr 249, poz. 2104  z późn. zm.).  
 

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

W dniu 20 listopada 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 
zarządzenie nr 27/2006 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2006 (zmienione zarządzeniem nr 31/2006 Wójta 
Gminy Reńska Wieś z dnia 30 listopada 2006 r.), w treści którego powołując w podstawie 
m.in. art. 188 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzono po stronie dochodów 
budżetu: 
− w dziale 758 „Różne rozliczenia” wielkość 88.211 zł, w tym:   
- rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego”, § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” kwotę 19.429 zł, 
- rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego”, § 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” kwotę 68.782 zł. 

W związku z powyższym zwiększono plan wydatków w dziale 758 „Różne rozliczenia”, 
rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, § 4810 „Rezerwa celowa oświatowa” o kwotę 
88.211 zł.   
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Na posiedzeniu Kolegium wyznaczonym na dzień 19 grudnia 2006 r. przedstawiciel Gminy 
zawiadomionej prawidłowo nie stawił się.   
W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, którego konstytutywnym 
elementem stosownie do brzmienia art. 165 ustawy o finansach publicznych jest zestawienie 
prognozowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu. W 
powołanych ramach sytuować należy możliwość dokonania zmiany budżetu gminy 
polegającej na wprowadzeniu - jako elementu prognozy dochodów budżetu - środków z 
tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin. Tym samym implikacją 
dokonanego przez Wójta Gminy Reńska Wieś zwiększenia po stronie planu dochodów  w 
dziale 758 „Różne rozliczenia”, § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” o kwotę 
19.429 zł jest stwierdzenie naruszenia uprzednio powołanego art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o 
samorządzie gminnym. 
W odniesieniu do materii zwiększenia planu dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, 
§ 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” kwotę 68.782 zł wskazać należy, że Wójt 
jako organ wykonawczy odpowiedzialny za zgodną z prawem realizację zapisów zawartych 
w uchwale budżetowej, na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych – 
sytuowanego w Rozdziale 3 „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” 
Działu IV „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” – może kształtować konstytutywnie 
treść materii przedmiotowej uchwały jedynie w ramach ustawowego upoważnienia, które 
literalnie zakreśla kompetencje wyłącznie do zmian w planie dochodów jednostki samorządu 
terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw.  

W kontekście ustalonego stanu prawnego stwierdzić należy, iż powołana w podstawie 
prawnej zarządzenia nr 27/2006 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 10 listopada 2006 r. 
legitymacja nie może stanowić normatywnej podstawy rozdysponowania po stronie planu 
wydatków środków związanych z zmianami kwot subwencji, gdyż powyższy zakres sfery 
decyzyjnej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym należy do 
wyłącznej właściwości rady gminy. 

W tym miejscu podnieść należy, iż jak wynika z ustalonej linii orzeczniczej 
Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. wyrok z 19.11.1996 r., sygn. II SA/Wr 496/96) 
naruszenie właściwości organu gminy jest obwarowane sankcją nieważności, gdyż 
warunkiem zgodności z prawem zarówno aktów normatywnych jak i aktów 
administracyjnych oraz innego rodzaju czynności prawnych i faktycznych jest ich podjęcie 
przez właściwy organ gminy.  

W tym stanie faktycznym i prawnym 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 w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 
 

       Przewodniczący Kolegium 

 


