
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

Uchwała nr    6/42/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 12 marca 2008 r. 
 

Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 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) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

w § 3 zarządzenia nr AO-0151-15/08 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 lutego 2008 r. w 

sprawie zmian w budżecie Gminy po stronie dochodów i wydatków naruszenie art. 30 ust. 1 

ustawy o samorządzie gminnym oraz § 11 pkt 7 uchwały nr XVIII/239/07 Rady Miejskiej w 

Kluczborku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok. 

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

 W dniu 18 lutego 2008 r. Burmistrz Miasta Kluczborka przedłożył Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu zarządzenie nr AO-0151-15/08 Burmistrza Miasta Kluczborka z 

dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy po stronie dochodów i wydatków, 

w którego treści (§ 3) na podstawie prawnej legitymacji m.in. art. 30 ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym oraz 11 pkt 7 uchwały nr XVIII/239/07 Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok dokonano 

przeniesień w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z poniższą strukturą: 

 
Dział Rozdział § Jednostka Zadanie Zmniejszenie 

o kwotę 

Zwiększenie  

o kwotę 

921 92195 4300 OSiR własne 2.500,00  

921 92195 4110 OSiR własne  2.000,00 

921 92195 4120 OSiR własne  500,00 

801 80101 4270 SP nr 2 w Kluczborku własne 40.000,00  

801 80101 4270 SP w Kujakowicach Dln. własne  40.000,00 

926 92601 6050 Urząd Miejski własne 447.000,00  

926 92601 6050 OSiR własne  447.000,00 

754 75416 6050 Urząd Miejski własne 10.000,00  

754 75495 4300 Urząd Miejski własne  650,00 

754 75495 4260 Urząd Miejski własne  9.350,00 

750 75075 4300 Urząd Miejski własne 8.000,00  

750 75075 4170 Urząd Miejski własne  8.000,00 

łącznie 507.500,00 507.500,00 

 

W tym miejscu wskazać należy, iż strukturę planu wydatków określono w treści uchwały nr 

XVIII/239/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy na 2008 rok  zgodnie z dyspozycją art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 

publicznych. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 12 marca 2008 r. przedstawiciele Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawili się. 
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W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do zadań 

wójta należy w szczególności wykonywanie budżetu. W odniesieniu do zasad planowania  oraz 

dysponowania środkami publicznymi określonymi ustawą o finansach publicznych zakres 

przedmiotowy ustrojowego terminu „wykonywanie budżetu” odnieść należy w szczególności 

do regulacji Rozdziału 3 Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

sytuowanego w Dziale IV Budżet jednostki samorządu terytorialnego, które umożliwiają 

wyodrębnienie ram wykonywania budżetu zasadniczo w aspektach: 

− fakultatywnie dokonywanych (w ramach prawnie  dozwolonych) w nim zmian na 

podstawie ustawy bądź upoważnienia zawartego w treści uchwały budżetowej, 

− obligatoryjnego podejmowania innych czynności wykonawczych zastrzeżonych ustawami 

do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego 

(układ wykonawczy).   

Jak wynika z legitymacji przywołanej w podstawie prawnej, przedmiotowe zarządzenie w 

sprawie zmian w budżecie Gminy po stronie dochodów i wydatków zostało podjęte w 

związku z dyspozycją § 11 pkt 7 uchwały nr XVIII/239/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z 

dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok stanowiącą o 

upoważnieniu Burmistrza do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu (za wyjątkiem zwiększenia lub 

zmniejszenia dotacji przyznanych z budżetu gminy). 

W tym stanie wskazać należy, iż z uwagi na meritum rozstrzygnięcia dotyczącego w części 

jedynie zmiany pomiędzy jednostkami organizacyjnymi wykonującymi budżet (np. w dziale 

801, rozdz. 80101; dziale 926, rozdz. 92601) określenie przedmiotu zarządzenia jako  

podjętego w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków  oraz 

przywołanie jako podstawy prawnej działania § 11 pkt 7 uchwały nr XVIII/239/07 Rady 

Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 

2008 nie znajduje prawnego uzasadnienia, bowiem zakres dokonanej zmiany planu wydatków 

– z uwagi na jego stopień szczegółowości określonej uchwałą budżetową – w żadnej mierze 

nie rzutował na zakres zmiany w budżecie. Zatem powoływane zarządzenie nr AO-0151-

15/08 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 lutego 2008 r. w zakreślonej części w istocie 

stanowi bezprzedmiotowe powtórzenie uprzednio określonych limitów planu wydatków 

przyjętych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w uchwale budżetowej 

na 2007 rok, nie znajdujące uzasadnienia w powołanych w podstawie prawnej zarządzenia 

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

finansach publicznych w zw. z § 11 pkt 7 uchwały nr XVIII/239/07 Rady Miejskiej w 

Kluczborku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.  

W kontekście powyższego wskazać należy, iż w przypadku konieczności dokonania w 

ustalonym stanie  faktycznym przedmiotowych zmian po stronie planu wydatków jednostek 

wykonujących budżet, zgodnie z dyspozycją art. 186 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 

Burmistrz Miasta Kluczborka winien ograniczyć zakres własnych działań do dokonania 

zmiany układu wykonawczego. 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do 

wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

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 


