
Uchwała nr 101/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z dnia 28 listopada 2007 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części zarządzenia Nr P.0151-557/2007 
Prezydenta Miasta Lubina z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmiany 

budżetu miasta Lubina na 2007 rok 
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.), oraz 
art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Nr P.0151-557/2007 Prezydenta Miasta 
Lubina z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 
2007 rok w części dotyczącej zwiększenia dochodów i wydatków w dz. 801 o kwotę 
316. 980 zł z powodu naruszenia art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) polegającego na przekroczeniu przez 
Prezydenta Miasta uprawnień do dokonywania zmian w budżecie. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

Uzasadnienie  

Zarządzenie Nr P.0151-557/2007 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 12 
listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2007 rok 
wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołu w Legnicy 20 
listopada 2007 roku.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uznało, że 
zarządzenie Nr P.0151-557/2007 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 12 listopada 
2007 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2007 rok zostało podjęte 
z naruszeniem art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 
poz. 2104 ze zm.). 

Powyższy przepis stanowi, że zmiany planu dochodów i wydatków związanych 
ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu 
państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego są 
wprowadzane w budżecie jednostki samorządu terytorialnego przez zarząd tej 
jednostki. Uprawnienie to odnosi się do dotacji celowych przyznawanych z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań własnych, na realizację zadań zleconych gminom 
ustawami, a także dotacji uzyskanych z innych jednostek samorządu terytorialnego 
na realizację zadań wynikających z porozumienia między tymi jednostkami. 
W decyzji przyznającej dotację z budżetu państwa bądź umowie (porozumieniu) 
z inną jednostką samorządu terytorialnego określa się szczegółowo rodzaj 
wydatków, które podlegają sfinansowaniu z przekazanych środków. Tak więc 
wprowadzenie zmian w budżecie na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o finansach publicznych ma charakter formalny, gdyż nie wynika z niego 
uprawnienie do zmiany kierunku wydatków przez organ wykonawczy gminy. 

 
W rozpatrywanej sprawie, jak ustalono w trakcie postępowania nadzorczego, 

przekazana dotacja w łącznej kwocie 316.980 zł przeznaczona była na częściowy 
zwrot miastu Lubin (na podstawie umowy zawartej 12 marca 1999 roku) środków 
własnych wydatkowanych w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy wiejskiej Lubin 
do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta.  

W przypadku, gdy dotacja miała być przeznaczona na inne cele niż wynikające 
z porozumienia, o jej przeznaczeniu powinna zdecydować Rada Miejska której, 
zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 
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z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Prezydent Miasta powinien przedłożyć 
odpowiednią propozycję zmian budżetu. 

Natomiast przedmiotowym zarządzeniem Prezydent Miasta Lubina dokonał 
(w załączniku nr 1 i 2) m.in. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu 
w następujący sposób: 

 

zwiększono o (w zł) 

 
Klasyfikacja 
budżetowa 

(Dział, rozdział) 

Dochody  
(dotacje na 

zadania bieżące 
§ 2310) 

Wydatki bieżące 

Dochody 
(dotacje na 
zadania 

inwestycyjne 
§ 6610) 

Wydatki 
inwestycyjne 

801, 80101 75.994 83.510 1.586 7.700 

801, 80110 237.382 34.948 2.018 - 

801, 80104 - 105.260 - - 

801, 80195 - 85.562 - - 

Ogółem 313.376 309.280 3.604 7.700 

 
Tak więc Prezydent Miasta zmieniając przedmiotowym zarządzeniem 

przeznaczenie dotacji przekroczył uprawnienia do dokonywania zmian w budżecie 
na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.). 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 
 
Na niniejszą uchwałę Prezydentowi Miasta 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 
 


