
UCHWAŁA NR 79/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 26 października 2005 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części zarządzenia nr 162/2005 
Wójta Gminy w Wińsku z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany 

budżetu gminy na 2005 rok 
 

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

§ 1. 
Stwierdza się nieważność zarządzenia nr 162/2005 Wójta Gminy w Wińsku 

z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok w części 
dotyczącej zaplanowania w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatku w kwocie 
10 000 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego (§ 2710), wobec istotnego naruszenia art.111 ust.2 pkt 5 ustawy 
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, 
poz.148 ze zm.).  
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 
Zarządzenie nr 162/2005 Wójta Gminy w Wińsku z dnia 30 września 2005 

roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok wpłynęło do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 11 października 2005 r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu w ramach prowadzonego 
postępowania nadzorczego stwierdziła, że Wójt Gminy w Wińsku podejmując
przedmiotowe zarządzenie wprowadził do budżetu zmienione wielkości dotacji 
celowych na bieżące zadania zlecone i zadania własne gminy, oraz dokonał
przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. 
W wyniku dokonanych przeniesień wykreował nowy wydatek w budżecie gminy 
w kwocie 10 000 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 

Podstawę prawną do planowania w budżecie gminy tego rodzaju wydatków 
stanowi art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
zgodnie z którym gminy, związki międzygminne, oraz stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom 
samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Na tle tej 
regulacji powstaje pytanie, który z organów gminy, rada czy wójt, jest właściwy do 
podjęcia decyzji w tym względzie. Kompetencja ta została przypisana radzie gminy, 
co wynika wprost z regulacji art.111 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego są przeznaczone m.in. na pomoc rzeczową lub finansową dla innych 
jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego.  

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 
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Na niniejszą uchwałę Wójtowi Gminy w Wińsku przysługuje skarga, którą
wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego 
Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 
 

Członek Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu  
(przewodniczący posiedzeniu) 

 

/-/ Marek Głód 
 


