
Uchwała nr 16/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 21 lutego 2007 roku 
 

w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem Zarządzenia Burmistrza 
Szczawna Zdroju Nr 80/06 z dnia 29 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 Szczawna Zdroju 
Nr 80/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy na 2006 r. , 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.) w związku z art.166 ust.4 ustawy z 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm.).  
 

§ 2. 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie 

Zarządzenie Burmistrza Szczawna Zdroju Nr 80/06 z dnia 29 grudnia 2006 
roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r. wpłynęło do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 14 lutego 
2007 roku. 

Po zbadaniu przedmiotowego Zarządzenia, Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło, że Burmistrz Szczawna Zdroju wydał go 
z naruszeniem prawa polegającym na przekroczeniu uprawnień do dokonywania 
zmian w budżecie gminy w zakresie planu wydatków na zadania ujęte w limitach 
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. 

Burmistrz Szczawna Zdroju dokonał zmian w planie wydatków inwestycyjnych 
ujętych w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej określającym limity wydatków na 
WPI jak niżej: 
 limity wydatków na WPI Zarządz. Burmistrza plan po zmianach 
 określone przez Nr 80/06 ( zmiany) 
 Radę Miejską 

 

1) dział 600, rozdz.60016 600.000 zł  539.000 zł 
 § 6058 450.000 zł - 61.000 zł 389.000 zł 
  § 6059 150.000 zł  150.000 zł 
Przebudowa ul. Sienkiewicza i Słowackiego  
2) dział 900, rozdz. 90001 130.000 zł  82.000 zł 
 § 6050 130.000 zł - 48.000 zł 82.000 zł  
a) Wodociąg w ulicy Ułanów Nadwiślańskich 
  80.000 zł  
b) Likwidacja szamb w ulicy Łączyńskiego 
  50.000 zł  
3) dział 900, rozdz.90004 410.344 zł  454.880 zł 
 § 6058 307.757 zł  307.757 zł 
 § 6059 102.587 zł + 44.536 zł 147.123 zł  
Rewaloryzacja Parku Szwedzkiego w Szczawnie Zdr.(etap I)  
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4) dział 900, rozdz.90015 140.000 zł  152.200 zł  
 § 6050 140.000 zł + 12.200 zł 152.200 zł  
a) Budowa oświetlenia ul. Prusa  
 i Różana  80.000 zł 
b) Budowa oświetlenia toru rowerów  
 górskich  60.000 zł 

Takie działanie w zakresie wskazanych powyżej zmian w budżecie w istotny 
sposób narusza postanowienia art.166 ust.4 ustawy o finansach publicznych, 
zgodnie z którym zmiana kwot wydatków na realizację programu, projektu lub 
zadania wynikającego między innymi z wieloletnich programów inwestycyjnych, 
następuje w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego, 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 nieodwraca1ne skutki prawne i finansowe. 
W takiej sytuacji stosując na podstawie odesłania zawartego w art.91 ust.5 ustawy 
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 Szczawna Zdroju 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 


