
Uchwała nr 58/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 21 czerwca 2006 roku 
 

w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr V/316/06 Rady 
Miejskiej w Lubawce z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian 

w budżecie Gminy Lubawka na rok 2006 
 

Na podstawie art.11 ust.1 pkt 2 i art.12 ust.1 i ust.4 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.86 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. 

W uchwale Nr V/316/06 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 maja 2006 roku 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2006 stwierdza 
się naruszenie art.35 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. 249 poz.2104 ze zm.) polegające na zaplanowaniu wydatków 
w kwocie 2.000 zł w dziale 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 
w rozdz.92195 “Pozostała działalności” w § 2820 “Dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”, 
z przeznaczeniem na zasilenie specjalnego funduszu grantowego przy 
Stowarzyszeniu Społeczno Kulturalnym “Granica” w Lubawce. 
 

§ 2. 
Nakazuje się wyeliminowanie wskazanych w § 1 wydatków w terminie do 

10 lipca 2006 roku. 
 

§ 3. 
Nieusunięcie nieprawidłowości, o której mowa w §1, spowoduje stwierdzenie 

nieważności uchwały przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Uchwała Nr V/316/06 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 maja 2006 roku 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2006, wpłynęła 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze w dniu 
9 czerwca 2006 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
stwierdziło, że Rada Miejska w Lubawce postanowiła przeznaczyć kwotę 2.000 zł 
w formie dotacji dla Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego “Granica” w Lubawce, 
na zasilenie specjalnego funduszu grantowego, z którego będą finansowane wybrane 
przez to stowarzyszenie projekty.  

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 natomiast określone w ustawie 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku 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 organ władzy publicznej organizacjom pozarządowym realizacji 
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określonych w art.4 tejże ustawy zadań publicznych. Z kolei zgodnie z art.5 ust.4 tej 
ustawy zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formy: 

− powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 
finansowanie ich realizacji, lub 

− wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji, 
Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być zatem 

przyznane wyłącznie na realizację zadań tej jednostki. 
Zasilenie specjalnego funduszu grantowego przy Stowarzyszeniu Społeczno 

Kulturalnym “Granica” w Lubawce i finansowanie wybranych przez to 
stowarzyszenie projektów wykracza poza zakres zadań gminy. Brak jest zatem 
podstaw prawnych do zaplanowania w budżecie gminy wydatków na ten cel. 

 
 Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 
 
 

Zastępca Przewodniczącego Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  

we Wrocławiu 
       

/-/ mgr Grażyna Kulikowska 
 
 


