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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

 

Uchwała  nr 3/9/2013 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 30 stycznia 2013 r. 
 

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

izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 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. nr 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; z 2009 r. nr 195, poz. 1501, nr 216, 

poz. 1676; z 2010 r. nr 40, poz. 230, nr 182, 1228, nr 254, poz. 1700; z 2011 r. nr 6, poz. 18, 

nr 34, poz. 173, nr 106, poz. 622, nr 186, poz. 1100; z 2012 r. poz. 1101), w związku z art. 91 

ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 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; z 2010 r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 40, 

poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 

149, poz. 887, nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu  
 

s t w i e r d z a  
 

w § 2 zarządzenia nr AO.0050.179.2012 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 grudnia 

2012 roku w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, w części 

dotyczącej zwiększenia wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – 

Przedszkola o kwotę 88.704 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 17 stycznia 2013 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

doręczono zarządzenie nr AO.0050.179.2012 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 

grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków. W 

przedmiotowym zarządzeniu, powołując przepis art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, Burmistrz dokonał m.in. zwiększenia:  

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

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 88.704 zł, 

- wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 

88.704 zł. 
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Z pisma Ministra Finansów z dnia 20 grudnia sygn. ST3/4822/1/DWX/2012 

dołączonego do zarządzenia wynika, że powyższa kwota została przyznana gminie 

Kluczbork na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej.  

 

W tym stanie faktycznym, Kolegium stwierdziło, co następuje. 

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

właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Budżet gminy, stosownie do 

treści art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest rocznym planem dochodów i 

wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Wprowadzanie zmian w budżecie 

gminy przez organ wykonawczy jest możliwe na podstawie upoważnień ustawowych, w 

szczególności określonych w art. 257 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. 257 pkt 2 ustawy o finansach 

publicznych, w toku wykonywania budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego może 

dokonywać zmian w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze 

zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej. 

W ustalonym stanie faktycznym stwierdzić należy, że przytoczone w podstawie 

prawnej uchwały przepisy art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 257 i art. 

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

wprowadzania zmian w uchwale budżetowej poprzez zwiększenie wydatków w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 88.704 zł, bowiem 

wprowadzanie przedmiotowej zmiany należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w 

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

wykracza poza ramy art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.  

Zarządzenie nr AO.0050.179.2012 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 grudnia 

2012 roku dotyczyło zmiany budżetu Gminy na 2012 r., w związku z czym orzeczenie o jego 

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

obrachunkowych jest bezprzedmiotowe z racji utraty z dniem 31 grudnia 2012 roku mocy 

obowiązującej uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na 2012 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 

 
 


