
UCHWAŁA NR 124/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 20 grudnia 2006 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części zarządzenia 
nr 0151/OW/976/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 

z 23 listopada 2006 r. w sprawie zmian budżetu na 2006 r. 
 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (t.j. 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 (t.j. 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 0151/OW/976/2006 Burmistrza 
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie zmian 
w budżecie na 2006 r. w części dotyczącej rozdysponowania zwiększonej kwoty 
subwencji oświatowej w wyniku podziału rezerwy w wysokości 23 151 zł, wobec 
istotnego naruszenia art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku 
z art.188 ust.1 pkt 3 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 nr 0151/OW/976/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-
Laskowice z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie zmian budżetu na 2006 r. 
wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 30 listopada 2006 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice przedmiotowym zarządzeniem 
wprowadził do budżetu gminy na 2006 r. zwiększoną kwotę subwencji oświatowej 
w wyniku podziału rezerwy w wysokości 23 151 zł i jednocześnie ją rozdysponował 
w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. Szkoły podstawowe. 

W świetle regulacji art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, 
uchwalanie budżetu, a zatem również i jego zmiany, należą do wyłącznej 
kompetencji rady gminy. Jednocześnie w art.188 ust.1 ustawy o finansach 
publicznych określono przypadki, kiedy to organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu tej 
jednostki. Jest to przepis szczególny w stosunku do ogólnej zasady wyrażonej 
w art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. który przyznaje burmistrzowi 
określone kompetencje w przedmiocie zmian budżetu. Zgodnie z art.188 ust.1 pkt 3, 
organ wykonawczy w przypadku zwiększenia kwoty subwencji oświatowej w wyniku 
podziału rezerwy może jedynie zwiększyć plan dochodów budżetu, natomiast 
rozdysponowanie tej kwoty należy do kompetencji rady gminy. 

Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
postanowiło jak w sentencji.     

Na niniejszą uchwałę Burmistrzowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 
przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 

Zastępca Przewodniczącego Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ mgr Grażyna Kulikowska 


