
Uchwała nr 68/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 20 lipca 2005 roku 
 

w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 52/2005 

z 1 czerwca 2005 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale 
nr 211/XXXI/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 21 kwietnia 2005 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 
ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 
ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Umarza się postępowanie wszczęte uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obra-

chunkowej we Wrocławiu nr 52/2005 z 1 czerwca 2005 r. w sprawie wskazania 
nieprawidłowości w uchwale nr 211/XXXI/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 
21 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta. 
 

§ 2. 
Traci moc uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

nr 52/2005 z 1 czerwca 2005 roku. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na posiedzeniu 
w dniu 1 czerwca 2005 r. podjęło uchwałę nr 52/2005 w sprawie wskazania Radzie 
Miejskiej w Węglińcu nieprawidłowości w uchwale nr 211/XXXI/05 z dnia 
21 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie, polegających na naruszeniu 
art. 28 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.) w związku z art. 90g ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 ze zm.) z powodu zaplanowania wydatków w kwocie 7.800 zł w dz. 803 
„Szkolnictwo wyższe” rozdz. 80309 „Pomoc materialna dla studentów” § 3210 
„Stypendia i zasiłki dla uczniów”, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i wyższych za osiągnięte wyniki w nauce. 

Kolegium nakazało usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości w terminie 
do 24 czerwca 2005 roku.  

Rada Miejska w Węglińcu na sesji w dniu 27 czerwca 2005 r. nie dokonała
zmian w budżecie zaproponowanych przez Burmistrza Miasta, eliminujących nie-
prawidłowości wskazane przez Kolegium Izby. Rada uznała, że podstawą zaplano-
wania w budżecie gminy wydatków z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych i studentów była uchwała Rady Miejskiej w Węglińcu nr 
184/XXVIII/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na stałe na 
terenie Gminy i Miasta Węgliniec, która nie została zakwestionowana przez organ 
nadzoru ogólnego. Potwierdza to pismo Wojewody Dolnośląskiego z 21 czerwca 
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2005 r., PN. II.0917/71/05, w którym organ nadzoru nie stwierdził istotnego 
naruszenia prawa w uchwale, o której mowa wyżej. Wojewoda uznał, że stosownie 
do postanowień art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania 
stypendiów dla uczniów i studentów, a zgodnie z ogólną regułą wyznaczoną przez 
art. 18 ust. 1 tejże ustawy do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy 
pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 
Stanowienie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów jest więc jedną ze 
spraw zastrzeżonych do kompetencji rady gminy.  

Informuje się jednak, że właściwą klasyfikacją dla wydatków na ten cel jest 
dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla 
uczniów”. 

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc-
ławiu uznało, że wszczęte postępowanie stało się bezprzedmiotowe, i postanowiło
jak w sentencji. 

 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 
 


