
Uchwała nr 8/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 17 stycznia 2007 roku 
 

w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem Zarządzenia Burmistrza 
Gminy Żmigród nr 194/06 z 29 grudnia 2006 roku w sprawie przeniesienia 
wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród 

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 ust1 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 części Zarządzenia Burmistrza Gminy 
Żmigród nr 194/06 z 29 grudnia 2006 roku w sprawie przeniesienia wydatków 
między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2006 rok wobec 
naruszenia 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.) w związku 
z art.166 ust. 4 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 
249, poz. 2104 ze zm.)  

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 

Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród nr 194/06 z 29 grudnia 2006 roku 
w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie 
Gminy Żmigród na 2006 rok, wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu w dniu 5 stycznia 2007 roku. 

Po zbadaniu przedmiotowego zarządzenia Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło, że Burmistrz Gminy Żmigród wydał go 
z naruszeniem prawa polegającym na przekroczeniu uprawnień do dokonywania 
zmian w budżecie gminy w zakresie planu wydatków na zadanie ujęte w limitach 
wydatków na wieloletni program inwestycyjny. 

Burmistrz Gminy Żmigród dokonał zmiany wydatków inwestycyjnych w dziale 
801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, co wynika 
z załączonego do zarządzenia „Wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do 
realizacji przez Gminę Żmigród w 2006 roku” (załącznik ten nie został wymieniony 
w treści normatywnej zarządzenia). Przedmiotowe zmiany nie powodowały zmiany 
ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, 
a jedynie przesunięcie środków między poszczególnymi zadaniami.  

Między innymi Burmistrz zwiększył wydatki na zadanie pn. „Budowa Szkoły 
Podstawowej w m. Korzeńsko” o kwotę 26.306 zł, które objęte jest limitem wydatków 
na wieloletni program inwestycyjny. W świetle postanowień Rady Miejskiej limit 
wydatków w 2006 roku na to zadanie określono w wysokości 20.000 zł. 

Takie działanie w istotny sposób narusza postanowienia art. 166 ust. 4 ustawy 
o finansach publicznych, zgodnie z którym zmiana kwot wydatków na realizacje 
programu, projektu lub zadania wynikające m. in. z wieloletnich programów 
inwestycyjnych, następuje w drodze uchwały organu stanowiącego j.s.t., 
zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej ich wykonanie. 

 
Wobec utraty przez badane zarządzenie mocy obowiązującej z dniem 

31 grudnia 2006 roku, stwierdzenie jego nieważności jest bezprzedmiotowe. 
Zarządzenie to wywołało już i tak nieodwracalne 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. 

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło jak w sentencji. 

 
Na niniejszą uchwałę Burmistrzowi Gminy Żmigród przysługuje skarga, którą 

wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Świętego 
Mikołaja 78/79 w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 
 
 


