
Uchwała nr 22/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 20 lutego 2008 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności Zarządzenia Nr G/12/2008 Burmistrza 
Ścinawy z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta 

i Gminy Ścinawa na 2008 rok 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jedn. 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 jedn. 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 Nr G/12/2008 Burmistrza Ścinawy 

z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa 
na 2008 rok wobec istotnego naruszenia art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 176 ust. 1 
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 Nr G/12/2008 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 stycznia 2008 roku 

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2008 rok wpłynęło do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołu w Legnicy 1 lutego 2008 
roku. 

Wymienionym Zarządzeniem Burmistrz Ścinawy dokonał - po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów i Strategii Gospodarczej Rady 
Miejskiej w Ścinawie - przeniesienia wydatków w kwocie 11.800 zł z rezerw 
celowych (dział 758 "Różne rozliczenia, rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe", 
§ 4810 "Rezerwy"), do działu 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75095 
"Pozostała działalność", § 2580 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych".  

Z uzasadnienia załączonego do zarządzenia wynika, że dokonując przesunięć 
"Zabezpieczono tym samym środki na dotację podmiotową dla organizacji 
pozarządowych, w ramach realizowania programu współpracy Gminy z tego typu 
organizacjami". 

Badając wymienione Zarządzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu stwierdziło, że podejmując je, Burmistrz Ścinawy nie wskazał celu, na 
realizację którego środki mają być wykorzystane, czym w istotny sposób naruszył 
art. 176 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowiący, że podmioty 
niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia 
zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na 
cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. 

Tak więc podstawowym warunkiem udzielenia dotacji tym podmiotom jest 
wykonywanie przez nie zadań należących do zakresu zadań danej jednostki 
samorządu terytorialnego, są to więc dotacje na zadania (cele) publiczne. Zadania te 
muszą wynikać z przepisów właściwych ustaw i dotyczyć spraw związanych 
z szeroko rozumianą sferą usług publicznych. Nie wolno udzielać dotacji na zadania 
określone ogólnie, bez konkretyzacji zakresu działania. Muszą się więc one mieścić 
w katalogu zadań jednostki samorządu terytorialnego. 
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Ponadto planując udzielenie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych dotacji podmiotowej, Burmistrz naruszył art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o finansach publicznych stanowiący, że dotacje podmiotowe przekazywane są 
z budżetu na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu. 

 
Na niniejszą uchwałę Burmistrzowi Ścinawy 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 


