
Uchwała nr 66/2006 
Kolegium Regionalnej Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 19 lipca 2006 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXVIII/241/06/06 Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmiany 

budżetu na 2006 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust.1 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. 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr LXVIII/241/06/06 Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Śląski z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu na 2006 
rok wobec naruszenia art.183 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) polegającego na zwiększeniu wydatków 
powodujących zwiększenie deficytu budżetu gminy w stosunku do projektu uchwały 
budżetowej. 
 

 §2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Uchwała Nr LXVIII/241/06/06 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 16 
maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze 23 maja 2006 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
stwierdziło naruszenie przepisów art. 183 ustawy o finansach publicznych, które 
stanowią, że bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ 
stanowiący nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian 
powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie 
zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Rada Miejska 
w Gryfowie Śląskim wprowadziła bowiem zmiany do przedłożonego przez Burmistrza 
projektu uchwały polegające na zwiększeniu wydatków w dziale 801 – Oświata 
i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe paragraf 4270 – Zakup usług 
remontowych oraz w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała 
działalność, paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych. Następstwem zwiększenia wydatków było zwiększenie deficytu 
o kwotę 34 947 zł, a jego sfinansowanie przewidziano z wolnych środków z lat 
ubiegłych. 

Kolegium uchwałą z 21 czerwca 2006 roku wskazało naruszenie prawa 
i zobowiązało Radę Miejską do jego usunięcia w terminie do 10 lipca br. Rada 
Miejska nie usunęła wskazanej nieprawidłowości w oznaczonym przez Kolegium 
terminie, wobec czego Kolegium postanowiło jak w sentencji.  
 

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski przysługuje 
skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, 
ul. Świętego Mikołaja 78/79, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej 
uchwały za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu. 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


