
Uchwała nr 6/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 17 stycznia 2007 roku 
 
w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem Zarządzenia Burmistrza Miasta 

Jaworzyna Śląska nr 152/06 z dnia 22 grudnia 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 i ust.5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz.1591 ze zm.) oraz art.158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. 
 Stwierdza się niezgodność z prawem Zarządzenia Burmistrza Miasta 

Jaworzyna Śląska nr 152/06 z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy na 2006 rok, wobec naruszenia kompetencji wynikających 
z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska nr 152/06 z dnia 
22 grudnia 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok, 
wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 
2 stycznia 2007 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 zmian w planie wydatków w dziale 801 – Oświata 
i wychowanie, (zwiększenia 18.624 zł, zmniejszenia 25.156 zł), w wyniku których 
powstała nadwyżka budżetu w kwocie 6.532 zł.  

Przywołane w zarządzeniu Burmistrza upoważnienie wynikające z art.188 
ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 
249, poz.2104 ze zm.) dotyczące dokonywania zmian w planie wydatków 
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, nie daje organowi 
wykonawczemu kompetencji do tworzenia nadwyżki budżetowej.  

Zgodnie z art.184 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) organ stanowiący w uchwale 
budżetowej określa przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządy 
terytorialnego. Tym samym utworzenie nadwyżki budżetu, stanowiącej różnicę 
między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz 
określenie jej przeznaczenia należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej.  

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 o samorządzie gminnym, uchwalanie 
budżetu, a także jego późniejsza nowelizacja jest wyłącznym uprawnieniem rady 
gminy.   

Wobec utraty przez badane zarządzenie mocy obowiązującej z dniem 
31 grudnia 2006 roku, stwierdzenie jego nieważności jest bezprzedmiotowe. 
Zarządzenie to wywołało już i tak nieodwraca1ne skutki prawne i finansowe. 
W takiej sytuacji stosując na podstawie odesłania zawartego w art.91 ust.5 ustawy 
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o samorządzie gminnym - odpowiednio art.158 § 2 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, należy stwierdzić wydanie zarządzenia z naruszeniem prawa.  

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 


