
Uchwała Nr 79/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 6 września 2006 roku 
 
w sprawie stwierdzenia nieważności Zarządzenia Burmistrza Miasta Jaworzyna 
Śląska nr 87/06 z dnia 03 sierpnia 2006 roku w sprawie dokonania zmian 

w budżecie gminy na 2006 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 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.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 Zarządzenia Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska 
nr 87/06 z dnia 03 sierpnia 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy na 2006 rok wobec istotnego naruszenia kompetencji wynikających z art.13 
ust.4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2002 
r. Nr 7, poz.58 ze zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami). 
 

§ 2. 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska nr 87/06 z dnia 03 sierpnia 
2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok wpłynęło do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 9 sierpnia 
2006 roku.  

Po zbadaniu przedmiotowego Zarządzenia Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło, że Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska 
wydał go z naruszeniem prawa polegającym na przekroczeniu uprawnień do 
dokonywania zmian w budżecie. 

Burmistrz Miasta dokonał zmiany w planie wydatków, polegających na 
przeniesieniu środków z rezerwy ogólnej w kwocie 2.560 zł na sfinansowanie 
dodatkowych płatnych służb dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Jaworzynie 
Śląskiej. 

Podstawę prawną do planowania w budżecie gminy tego rodzaju wydatków 
stanowi art 13 ust.4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst 
jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz.58 ze zm.), zgodnie z którym rada powiatu lub 
rada gminy może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym 
między organem wykonawczym powiatu lub gminy a właściwym komendantem 
powiatowym (miejskim) policji, środki finansowe stanowiące dochody własne 
powiatu lub gminy, dla policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas 
służby przekraczający normę określoną w art.33 ust.2 ustawy, dla policjantów 
właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy 
realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.  

W świetle tej regulacji organ wykonawczy nie jest uprawniony do 
samodzielnego wykreowania takiego wydatku w budżecie. 

Przywołane w zarządzeniu Burmistrza upoważnienie wynikające z art.188 
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 
249, poz.2104 ze zm.) dotyczące przenoszenia wydatków z rezerw nie przyznaje 
temu organowi kompetencji do dokonywania zmian w zakresie przekazania środków 
finansowych na sfinansowanie dodatkowych płatnych służb dla funkcjonariuszy 
Posterunku Policji w Jaworzynie Śląskiej, gdyż ocena przedmiotowych kompetencji 
dokonywana musi być w oparciu o zapisy ustawy o Policji.   
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Ponadto Kolegium wskazuje, iż środki finansowe przekazywane przez gminę 
dla policji na zadanie wyżej wymienione należy klasyfikować w dziale 754- 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 - Komendy 
wojewódzkie Policji, § 3000-Wpłaty jednostek na fundusz celowy, ponieważ wpłaty 
te w świetle regulacji art.13 ust.4e pkt 2 ustawy o Policji są przychodami 
wojewódzkiego celowego – Funduszu Wsparcia Policji, a nie jak postanowiono 
w badanym zarządzeniu - poprzez zakup usług (§ 4300).  
 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 

  
Na niniejszą uchwałę Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Śląska 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 dnia jej doręczenia.  

  
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 
 
 
 
 


