
Uchwała Nr 60/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 22 czerwca 2005 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta 
Jaworzyna Śląska nr 75/05 z dnia 25 maja 2005 roku 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 55 poz.577 ze zm.) oraz art.91 ust1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze 
zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Stwierdza się nieważność zarządzenia Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska 

nr 75/05 z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 
na 2005 rok , wobec istotnego naruszenia art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze 
zm.) oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.). 
 

§ 2. 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie 
Zarządzenie Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska nr 75/05 z dnia 25 maja 

2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok wpłynęło do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 1 czerwca 
2005 roku.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło, iż
zarządzeniem Burmistrza dokonano zmian w budżecie gminy (przeniesienia 
wydatków) , w wyniku których zwiększono plan wydatków w dziale 921- Kultura i 
ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000 zł,
z przeznaczeniem na zakup tabernakulum do świetlicy wiejskiej, w której odbywają
się nabożeństwa, czym naruszono art. 111 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 
oraz art. 6 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. 

Jak stanowi art.216 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, środki 
finansowe na cele publiczne są wydatkowane w sposób określony w ustawie. 
Powyższa regulacja, jako niezależna od ogólnego wymogu działania na podstawie i w 
granicach prawa, określonego w art. 7 Konstytucji, akcentuje zasadę legalizmu w 
zakresie procesów związanych z rozdysponowaniem środków publicznych, z których 
możemy wyodrębnić, stosownie do brzmienia art.28 ust.1 ustawy o finansach 
publicznych, aspekty dotyczące materialnej możliwości ponoszenia wydatków 
publicznych - na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej oraz 
przewidzianej przepisem prawa formy ich dokonywania - zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.  
Gmina jako osoba prawna posiada ustawowo zagwarantowane środki finansowe na 
realizację przypisanych jej zadań. Realizując zadania publiczne w imieniu własnym i 
na własną odpowiedzialność, korzysta w tym zakresie z samodzielności, w granicach 
zakreślonych ustawami. Na gruncie prawa publicznego obowiązuje zasada, że
dozwolone jest tylko to, na co prawo zezwala. Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy 
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o finansach publicznych, wydatki budżetu j.s.t. są przeznaczone na realizację zadań
określonych w ustawach. Natomiast art.6 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym 
stanowi, iż “do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o 
znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”.  

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz.154 ze zm.) 
organizowanie kultu publicznego i jego sprawowanie podlega władzy kościelnej. 
Tabernakulum jest to miejsce przechowywania w kościele Eucharystii, a jego zakup 
powinien być sfinansowany ze środków kościelnych osób prawnych. Wydatek ten 
nie mieści sie bowiem w kategorii zadań publicznych, tym samym brak jest podstaw 
prawnych do jego sfinansowania z budżetu gminy. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 
 
Na niniejszą uchwałę Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Śląska przysługuje 

skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, 
ul. Św. Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.  

 

Zastępca Przewodniczącego Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ mgr Grażyna Kulikowska 


