
Uchwała nr 2/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 12 stycznia 2005 roku 
 

w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części Zarządzenia 
Nr 116/2004 Wójta Gminy Grębocice z 15 grudnia 2004 roku 

w sprawie zmian budżetu gminy Grębocice na rok 2004 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.), oraz art. 91 ust. 1 i 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Stwierdza się niezgodność z prawem § 1 Zarządzenia Nr 116/2004 Wójta 

Gminy Grębocice z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy 
Grębocice na rok 2004, w części dotyczącej przeniesienia wydatków budżetowych w 
kwocie 7.000 zł z działu 851 „Ochrona zdrowia” do działu 801 „Oświata i 
wychowanie”, w związku z naruszeniem art.128 ust.2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2003 roku nr 15, poz 148 ze zm.). 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 
 

Zarządzenie Wójta Gminy Grębocice Nr 116/2004 z dnia 15 grudnia 2004 
roku w sprawie zmian budżetu gminy Grębocice na rok 2004, wpłynęło do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy 27 grudnia 2004 
roku. 

Badając przedmiotowe zarządzenie, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu stwierdziło, że Wójt Gminy dokonał przesunięcia planowanych 
wydatków m.in. z działu 851 „Ochrona zdrowia” do działu 801 „Oświata i 
wychowanie” na kwotę 7.000 zł. Sytuacja ta stanowi naruszenie postanowień
art.128 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w 
świetle którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może
upoważnić organ wykonawczy do dokonywania określonych zmian w planie 
wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Należy zauważyć,
że Rada Gminy działając na podstawie art.128 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych, w uchwale budżetowej upoważniła organ wykonawczy do 
“dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie przenoszenia 
wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach 
działu.” Zatem Wójt Gminy wydając przedmiotowe zarządzenie naruszył wyłączną
kompetencję organu stanowiącego do przenoszenia planowanych wydatków między 
działami klasyfikacji budżetowej. 

Wobec utraty przez badane zarządzenie mocy obowiązującej z dniem 
31 grudnia 2004 roku, stwierdzenie jego nieważności w części jest bezprzedmiotowe. 
Zarządzenie to wywołało już i tak nieodwracalne skutki prawne i finansowe. 
W takiej sytuacji, stosując – na podstawie odesłania zawartego w art 91 ust. 5 
ustawy o samorządzie gminnym – odpowiednio art. 158 § 2 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, należy stwierdzić wydanie zarządzenia z naruszeniem prawa.  

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
postanowiło jak w sentencji. 
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Na niniejszą uchwałę Wójtowi Gminy Grębocice przysługuje skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Świętego Mikołaja 78/79, 
za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w 
terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/dr Bogdan Cybulski 


