
Uchwała nr 53/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 16 lipca 2008 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części Zarządzenia nr 114/2008 
Burmistrza Ziębic z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu 

gminy Ziębice na 2008 rok  
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. 
Stwierdza się nieważność części § 1 zarządzenia nr 114/2008 Burmistrza 

Ziębic z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Ziębice na 
2008 rok w zakresie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 37.500 zł ujętych 
w dziale 854 ”Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85415 “Pomoc materialna 
dla uczniów” , z powodu istotnego naruszenia art. 29 ustawy o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

UZASADNIENIE 

Zarządzenie nr 114/2008 Burmistrza Ziębic z dnia 23 czerwca 2008 roku 
w sprawie zmiany budżetu gminy Ziębice na 2008 rok, wpłynęło do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 30 czerwca 2008 roku. 

Przedmiotowym Zarządzeniem Burmistrz Ziębic dokonał min. zwiększenia 
w dziale 854 rozdziale 85415 planowanych dochodów i wydatków o kwotę 37.500 zł 
z tytułu zwiększenia dochodów o środki z PFRON na realizację programu “Uczeń na 
wsi” (§ 1). 

W podstawie prawnej Zarządzenia wskazane zostały - jako normy 
upoważniające Burmistrza do podjęcia ww. regulacji - art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym oraz art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, zważyło co 
następuje:  

Program "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby 
niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" jest 
realizowany zgodnie z procedurami realizacji tego programu, określonymi 
w załączniku do uchwały Nr 424/2007 Zarządu PFRON z dnia 7.8.2007 r. 

Zgodnie z zasadami przyznawania, przekazywania i rozliczania środków 
PFRON, określonymi w zał. nr 2 do Procedur, wysokości przyznanych gminie 
środków finansowych na realizację obszaru A programu, sposób przekazywania 
środków oraz termin i sposób ich rozliczenia określa umowa zawarta pomiędzy 
Funduszem a realizatorem programu. 

Podpisując umowę z PFRON o dofinansowanie projektów w ramach programu 
(zał. nr 5 do Procedur) gmina - realizator programu, zobowiązuje się do wydzielenia 
osobnego rachunku bankowego, w celu zapewnienia ewidencji księgowej dla 
środków pozyskanych z PFRON w ramach realizacji umowy. W związku 
z powyższym środki PFRON, przekazywane gminom w ramach omawianego 
programu na wydzielony rachunek bankowy. przekazywane następnie 
beneficjentom programu, nie stanowią dochodu gminy i nie mogą być ujmowane 
w budżecie.  
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Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, orzekło jak w sentencji. 

 
Na niniejszą uchwałę Burmistrzowi Ziębic 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 daty doręczenia niniejszej uchwały.  
 

 
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


