
Uchwała nr 56/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 21 czerwca 2006 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części Zarządzenia nr 1125/06 
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie 

zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006 
  

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 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 nieważność § 3 Zarządzenia nr 1125/06 Burmistrza Miasta 
i Gminy Twardogóra z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie zmian budżetu 
i w budżecie gminy na rok 2006 w części dot. zwiększenia wydatków na rezerwy 
ogólne i celowe o kwotę 1651 zł z powodu istotnego naruszenia art.18 ust. 2 pkt 4 
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 152 poz. 
1591 ze zm.) art. 173 oraz art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 maja 2006 roku 
w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006 wpłynęło do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 7 czerwca 2006 roku. 

Przedmiotowym zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra w § 3 
zmniejszył wydatki w dziale 801 “Oświata i wychowanie” o kwotę 1.651 zł 
i zwiększył o tę kwotę wydatki w dziale 758 “Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 
“Rezerwy ogólne i celowe”. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu zważyło, co 
następuje: 

Prawidłowość dokonywanych zmian w budżecie w toku jego wykonywania 
wiąże się z kompetencjami organów jednostki samorządu terytorialnego w tym 
zakresie.  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. 
Uchwalenie budżetu, a także późniejsza jego nowelizacja jest wyłącznym 
uprawnieniem rady. Zmiana uchwały budżetowej poprzez zwiększenie rezerw 
celowych i ogólnej w następstwie przeniesienia wydatków między działami dokonana 
przez organ wykonawczy jest więc niedopuszczalna i wyraźnie narusza ustawowo 
określone kompetencje rady.  

Zgodnie z art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych rada gminy może 
upoważnić organ wykonawczy do dokonywania określonych zmian w budżecie 
gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami. Zmiany w budżecie 
gminy dokonywane przez organ wykonawczy w ramach uchwalonego przez radę 
budżetu wiązać z procesem realizacji budżetu, polegać w szczególności na 
przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami, a także pomiędzy rozdziałami 
klasyfikacji budżetowej. Przeniesienie wydatków z jednego działu budżetu do innego 
wymaga już jednak uchwały Rady Gminy. Z przepisów tych wynika, że zmiany 
budżetu dokonywane przez organ wykonawczy nie mogą powodować istotnej zmiany 
struktury budżetu. Zarówno zwiększenie kwoty rezerw, jak i przeniesienie wydatków 
pomiędzy działami jest wyłączną kompetencją rady. 
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Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji. 
 
Na niniejszą uchwałę Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra 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 daty jej doręczenia. 
  
 

 
Zastępca Przewodniczącego Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  

we Wrocławiu 
 

 /-/ mgr Grażyna Kulikowska 
 
 
  


