
Uchwała Nr 86/2011 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 12 października 2011 roku 

w sprawie stwierdzenia nieważności części zarządzenia nr 37/2011 Wójta 
Gminy Domaniów z 21 września 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie 

Gminy Domaniów na 2011 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 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
Stwierdza się nieważność zarządzenia nr 37/2011 Wójta Gminy Domaniów  

z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Domaniów na 
2011 r. w części dotyczącej zmiany planu dochodów w rozdziale 85415 "Pomoc 
materialna dla uczniów" wprowadzonej w związku z otrzymaniem dotacji celowej  
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030),  
z powodu istotnego naruszenia art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. - dalej ufp).  

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uzasadnienie 

Zarządzenie nr 37/11 Wójta Gminy Domaniów z dnia 21 września 2011 roku 
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Domaniów na 2011 rok wpłynęło  
do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 23 września 2011 roku. 

Badając przedmiotowe zarządzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu ustaliło, co następuje. 

 
Wymienionym zarządzeniem Wójta dokonano zmiany w uchwale budżetowej 

Gminy polegającej m.in. na wprowadzeniu w załączniku nr 1 pn. "zmiany  
w dochodach" w rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" w §2030 "Dotacje 
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin)" kwoty 12.546 zł. Jak wynika z uzasadnienia do zarządzenia była 
to dotacja otrzymana na zakup książek "wyprawka szkolna" na rok 2011/2012. 

Ww. kwoty nie wprowadzono do planu wydatków budżetu, tj. nie ujęto jej  
w załączniku nr 2 pn. "zmiany w wydatkach" (pomimo, że z uzasadnienia do 
zarządzenia wynika, że takiej zmiany dokonuje się). 

Zmiany dokonane przedmiotowym zarządzeniem w sposób istotny naruszają 
art. 257 pkt 1 ufp, z którego wynika, że w związku z uzyskaniem dotacji 
przekazanych z budżetu państwa Wójt może wprowadzać zmiany polegające na 
jednoczesnej zmianie planu dochodów i wydatków. Przedmiotowym zarządzeniem 
dokonano tylko zmian w zakresie planu dochodów (pomimo że z części normatywnej 
zarządzenia wynika, że zmiany wprowadzono wyłącznie w zakresie wydatków). 

Wobec powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
orzekło, jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę Wójtowi Gminy Domaniów przysługuje skarga, którą 
wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. 
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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 


