
UCHWAŁA NR 52/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 14 czerwca 2006 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części Zarządzenia Burmistrza 
Gminy Milicz nr 705/06 z 31 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Milicz 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 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze 
zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Stwierdza się nieważność części Zarządzenia Burmistrza Gminy Milicz 
nr 705/06 z 31 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Milicz 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.). 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 

Zarządzenia Burmistrza Gminy Milicz nr 705/06 z 31 maja 2006 roku 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Milicz na 2006 rok, wpłynęło do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 6 czerwca 2006 roku. 

Po zbadaniu przedmiotowego zarządzenia Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło, że Burmistrz Gminy Milicz wydał go z 
naruszeniem prawa polegającym na przekroczeniu uprawnień do dokonywania 
zmian w budżecie gminy. 

Burmistrz dokonał przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, 
rozdziałami w ramach działu z naruszeniem § 13 ust. 1 uchwały 
nr XXXVIII/288/06 z 2 lutego 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok, 
zgodnie z którym Burmistrz został upoważniony m.in. do dokonywania zmian 
w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami 
i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień zwiększających 
planowane wydatki na wynagrodzenia (…).  

Wprowadzone zmiany polegały m.in. na zwiększeniu planowanych 
wynagrodzeń na kwotę ogółem 2.000 zł oraz zmniejszeniu o 66.625 zł. 

Zwiększenia planowanych wynagrodzeń wystąpiły w następujących 
podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

 
Klasyfikacja budżetowa Zmiana dokonana przedmiotowym 

zarządzeniem (w zł) 
Dział 801 rozdział 80101 § 4170 +1.000 
Dział 801 rozdział 80101 § 4170 +1.000 
 

A zatem dokonanie przez Burmistrza zwiększenia planowanych wynagrodzeń 
nastąpiło wbrew woli Rady Miejskiej. Wprowadzenie przez organ wykonawczy 
zmiany w planie wydatków bez stosownego upoważnienia, w istotny sposób narusza 
postanowienia art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, 
że do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy oraz 
dokonywanie w nim zmian. 

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło jak w sentencji. 
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Na niniejszą uchwałę Burmistrzowi Gminy Milicz 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 


