
Uchwała nr 42/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 10 maja 2006 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXV/289/2006 
Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie zmiany 

budżetu gminy Brzeg Dolny na 2006 rok 
 

Na podstawie art.12 ust.2 i ust. 3 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 uchwały Nr XXXV/289/2006 Rady Miejskiej 

w Brzegu Dolnym z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy 
Brzeg Dolny na 2006 rok w części dotyczącej zaplanowania w dziale 852 Pomoc 
społeczna rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia § 6230 Dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych wydatku 
w wysokości 100 000 zł z powodu nieusunięcia w nakazanym terminie 
stwierdzonego istotnego naruszenia prawa, polegającego na braku podstawy 
prawnej do zaplanowania w budżecie dotacji na inwestycje dla organizacji pożytku 
publicznego, czym naruszono przepis art.35 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami). 
 

§ 2. 
W związku ze stwierdzeniem nieważności części uchwały, o której mowa w § 1 

niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego, zmniejsza się przychody budżetu z tytułu 
wolnych środków o kwotę 100.000 zł. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Uchwala nr XXXV/289/2006 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 
16 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2006 rok 
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 24 marca 2006 r. 

Rada Miejska w Brzegu Dolnym podejmując przedmiotową uchwałę 
postanowiła przeznaczyć kwotę 100 000 zł w formie dotacji na modernizację obiektu 
Centrum Przeciwdziałania Bezdomności prowadzonego przez Stowarzyszenie 
Pomocy PRO – BONO w Brzegu Dolnym, posiadające status organizacji pożytku 
publicznego. 

W świetle regulacji art.35 ust.2 ustawy o finansach publicznych jednostki 
sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Oznacza to, że wydatki 
zaplanowane w budżecie muszą mieć umocowanie w obowiązujących przepisach, 
a zatem dozwolone jest tylko to na co prawo zezwala. 

Zasady przekazywania środków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
na cele działalności pożytku publicznego zostały określone w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, 
poz.873 ze zm.). Przepisy tej ustawy stanowią m.in. podstawę do zlecania przez 
organy władzy publicznej organizacjom pozarządowym realizacji określonych w art.4 
zadań publicznych. Z kolei zgodnie z art.5 ust.4 ustawy zlecanie realizacji zadań 
publicznych może mieć formy: 
1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji, lub 
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2) wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji, 

a zatem dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przyznane 
wyłącznie na realizację konkretnego zadania publicznego, które w badanej uchwale 
nie zostało wskazane, a nie dla organizacji pożytku publicznego w ogólności. 
W ocenie Kolegium brak jest podstawy prawnej do zaplanowania w budżecie dotacji 
celowej na modernizację budynku będącego własnością ww. Stowarzyszenia. 

Działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu podjęło uchwałę nr 51/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie 
wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr XXXV Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z 
dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2006 r., 
nakazując usunięcie stwierdzonego istotnego naruszenia prawa w terminie do dnia 
9 maja 2006 r. poprzez wyeliminowanie z budżetu zakwestionowanego wydatku. 

Ze względu na nieusunięcie w nakazanym terminie ww. naruszenia prawa, 
Kolegium Izby na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych postanowiło, jak w sentencji.  

   
Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Brzegu Dolnym 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. 
 

      
 Przewodniczący Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu 

  
/-/ dr Bogdan Cybulski 


