
Uchwała nr 61/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z dnia 13 lipca 2005 r. 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia nr 131/2005  
Wójta Gminy Wińsko z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany  

w budżecie gminy na 2005 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity: 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 
Stwierdza się nieważność zarządzenia nr 131/2005 Wójta Gminy Wińsko 

z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 rok, 
z powodu istotnego naruszenia postanowień art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 145 ze zm.) w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o 
zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zm.), polegające na 
zaplanowaniu w budżecie w wyniku podziału rezerwy budżetowej wydatku w kwocie 
5 000 zł w dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne, 
§ 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu odczynników dla laboratorium 
Samodzielnego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzelowie. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 
Zarządzenie nr 131/2005 Wójta Gminy Wińsko z dnia 9 czerwca 2005 r. 

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 rok wpłynęło do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 17 czerwca 2005 roku. 

Badając przedmiotowe zarządzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
stwierdziło, że Wójt Gminy Wińsko dokonując podziału rezerwy budżetowej 
przeznaczył jej część na dofinansowanie zakupu odczynników dla laboratorium 
Samodzielnego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzelowie, planując wydatek 
na ten cel w dz. 851, rozdz. 85121, § 2560 Dotacja podmiotowa dla SPZOZ 
utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. Stosownie do postanowień
art. 28 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jednostki sektora finansów 
publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych 
rodzajów wydatków. Podstawę prawną dokonywania wydatków z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego w formie dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej stanowi art. 55 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej. Zgodnie z jego treścią samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
może otrzymać dotacje budżetowe na realizację zadań w zakresie zapobiegania 
chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia, na 
pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody 
medyczne, na inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznych aparatury i 
sprzętu medycznego oraz na inne cele szczególne, przyznawane na podstawie 
odrębnych przepisów. Dotacje te przyznaje organ, który utworzył samodzielny 
publiczny zakład opieki zdrowotnej. Dotacja na zakup odczynników dla labora-
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torium nie mieści się w żadnym z wymienionych rodzajów zadań, z przedłożonych 
dokumentów nie wynika też aby Samodzielny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w 
Krzelowie realizował program zdrowotny i zakup odczynników dotyczył wykonania 
tego programu, a zatem brak jest podstawy prawnej do planowania wydatku 
w formie dotacji na ten cel w budżecie gminy. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu postanowiło jak w sentencji.  
 

Na niniejszą uchwałę Wójtowi Gminy Wińsko przysługuje skarga do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, za 
pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, 
w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 
 


