
Uchwała nr 73/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 2 sierpnia 2006 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części zarządzenia Burmistrza Miasta  
Dusznik Zdroju nr 42/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian  

w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2006 
 
 

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obra-
chunkowych (tekst jedn. 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 jedn. 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 Burmistrza Miasta Dusznik Zdroju 
nr 42/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków 
w budżecie miasta na rok 2006, w części dotyczącej zwiększenia wydatków inwestycyj-
nych w łącznej kwocie 19.000 zł, wobec istotnego naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.) oraz art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 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 Miasta Dusznik Zdroju nr 42/2006 z dnia 28 czerwca 
2006 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 
2006 wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu — Zespół 
w Wałbrzychu 14 lipca 2006 roku.  

Po zbadaniu przedmiotowego zarządzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu stwierdziło, że Burmistrz Miasta Dusznik Zdroju wydał je 
z naruszeniem prawa polegającym na przekroczeniu uprawnień do dokonywania zmian 
w budżecie. 

Burmistrz Miasta dokonał przesunięcia planowanych wydatków w ramach działu 
750 — Administracja publiczna, rozdz. 75023 — Urzędy gmin, zwiększając m.in. 
wydatki inwestycyjne, czym naruszył postanowienia § 10 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej 
w Dusznikach Zdroju nr XLII/212/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu 
miasta na rok 2006, zgodnie z którym Burmistrz został upoważniony do dokonywania 
przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyjątkiem 
wydatków inwestycyjnych. 

Wprowadzane w punkcie 2 załącznika nr 1 do zarządzenia Burmistrza zmiany 
w planie wydatków w dziale 750 — Administracja publiczna, rozdz. 75023 — Urzędy gmin 
polegały na przeniesieniu wydatków z § 4300 — Zakup usług pozostałych w kwocie 
25.200 zł do § 6060 — Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 
10.000 zł oraz do pozostałych paragrafów wydatków bieżących ujętych w §§ 3020, 4530, 
4610 w kwocie 15.200 zł. A zatem dokonanie przez Burmistrza zwiększenia wydatków 
inwestycyjnych nastąpiło wbrew woli Rady Miejskiej. Wprowadzenie przez organ wy-
konawczy zmiany w planie wydatków bez stosownego upoważnienia, w istotny sposób 
narusza postanowienia art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.  

Burmistrz Miasta przedmiotowym zarządzeniem rozdysponował również rezerwę 
ogólną w kwocie 16.000 zł przeznaczając 7.000 zł na wydatki bieżące oraz 9.000 zł na 
wydatki inwestycyjne ujęte w dziale 900 — Gospodarka komunalna i ochrona 
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środowiska, rozdz. 90015 — Pozostała działalność, § 6050 — Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych. 

Przepis art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wskazuje na kom-
petencje Burmistrza w toku wykonywania budżetu, tj. do przenoszenia wydatków 
z rezerw budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem planowanych wydatków. Utworzona 
w budżecie gminy rezerwa ogólna, zaklasyfikowana w § 481 — Rezerwy, przeznaczona 
jest na wydatki bieżące. A zatem przeznaczenie z tej rezerwy środków na zadania 
inwestycyjne jest niedopuszczalne. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę Burmistrzowi Miasta Dusznik Zdroju przysługuje skarga, 
którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Miko-
łaja 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 


