
Uchwała Nr 23/2011 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 16 lutego 2011 roku 
 

w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Burmistrza 
Mieroszowa Nr 5/2010 z 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian 

w budżecie gminy Mieroszów na 2010 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.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 158 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, 
poz. 1071 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
Stwierdza się niezgodność z prawem Zarządzenia Burmistrza Mieroszowa 

Nr 5/2010 z 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
gminy Mieroszów na rok 2010 w zakresie dotyczącym rozdysponowania dochodów 
z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, wobec istotnego 
naruszenia art. 257 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uzasadnienie 

Zarządzenie Burmistrza Mieroszowa Nr 5/2010 z 31 grudnia 2010 roku 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na rok 2010 wpłynęło 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu 1 lutego 
2011 roku. 

Kolegium Izby zwraca uwagę, że zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie 
gminnym organ wykonawczy gminy przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej 
uchwały rady gminy i zarządzenia burmistrza objęte zakresem nadzoru w ciągu 7 
dni od dnia ich podjęcia. Zarządzenie przekazano Izbie po upływie 31 dni od dnia 
jego wydania, co stanowi istotne uchybienie wobec wskazanych postanowień 
ustawy o samorządzie gminnym.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oceniając zgodność 
z prawem postanowień przedmiotowego zarządzenia ustaliło, co następuje. 

Burmistrz Mieroszowa przedmiotowym zarządzeniem dokonał zmiany budżetu 
gminy na 2010 rok zwiększając dochody o kwotę 8.000 zł z tytułu zwiększenia 
części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i jednocześnie rozdysponował te 
dochody zwiększając plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 
80110 „Gimnazja” o kwotę 8.000 zł.  

Zgodnie z art. 257 pkt 2 ufp w toku wykonywania budżetu burmistrz może 
dokonywać zmian dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze 
zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej, natomiast 
o przeznaczeniu tych dochodów na konkretne cele (wydatki) może zadecydować 
wyłącznie organ stanowiący. A zatem Burmistrz dokonując zmian w planie 
wydatków w wyżej wskazanym zakresie w sposób istotny naruszył art. 257 pkt 2 
ufp.  

Wobec utraty przez badane zarządzenie mocy obowiązującej z dniem 31 
grudnia 2010 roku, stwierdzenie jego nieważności jest bezprzedmiotowe, gdyż 
wywołało ono już nieodwracalne skutki prawne i finansowe. W tej sytuacji, stosując 
- na podstawie odesłania zawartego w art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym 
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- odpowiednio art. 158 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, należy 
stwierdzić wydanie jego z naruszeniem prawa. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu orzekło, jak w sentencji. 
 
Na niniejszą uchwałę Burmistrzowi Mieroszowa 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 daty doręczenia niniejszej uchwały. 

 
 
 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 


