
Uchwała	nr	58/2015
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	29	lipca	2015	r.

w	sprawie	stwierdzenia	nieważności	części	zarządzenia	nr	84/15	Burmistrza	Przemkowa	
z	dnia	30	czerwca	2015	r.	w	sprawie	zmiany	budżetu	gminy	na	2015	rok

Na	podstawie	art.	18	ust.	1	pkt	1	ustawy	z	dnia	7	października	1992	r.	o	regionalnych	izbach
obrachunkowych	(Dz.U.	z	2012	r.	poz.	1113	i	z	2013	r.	poz.	1646)	oraz	art.	91	ust.	1	ustawy	z	dnia
8	 marca	 1990	 r.	 o	 samorządzie	 gminnym	 (Dz.U.	 z	 2013	 r.	 poz.	 594,	 z	 późn.	 zm.),	 Kolegium
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

stwierdza	nieważność

części	 zarządzenia	nr	 84/15	Burmistrza	Przemkowa	z	dnia	30	 czerwca	2015	 r.	w	 sprawie	 zmiany
budżetu	 gminy	 na	 2015	 rok,	 w	 zakresie	 wszystkich	 zmian	 planu	 wydatków	 w	 rozdziale	 80101
„Szkoły	podstawowe”,	określonych	w	załączniku	nr	2	pn.	„Zmiany	w	planie	wydatków	na	2015	r.”,
wobec	naruszenia	art.	212	ust.	1	pkt	2	i	art.	236	ust.	3	pkt	1	lit.	b	ustawy	z	dnia	27	sierpnia	2009	r.
o	 finansach	 publicznych	 (Dz.U.	 z	 2013	 r.	 poz.	 885,	 z	 późn.	 zm.),	 w	 związku	 ze	 stwierdzeniem
nieważności	 części	 uchwały	 nr	VII/28/15	Rady	Miejskiej	w	 Przemkowie	 z	 dnia	 25	maja	 2015	 r.
w	sprawie	zmiany	budżetu	gminy	Przemków	na	2015	rok.

Uzasadnienie

Zarządzenie	 nr	 84/15	 Burmistrza	 Przemkowa	 z	 dnia	 30	 czerwca	 2015	 r.	 w	 sprawie	 zmiany
budżetu	gminy	na	2015	 rok	wpłynęło	do	Regionalnej	 Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	w	dniu
3	lipca	2015	roku.

Badając	wymienione	zarządzenie,	Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu
stwierdziło,	co	następuje:

Przedmiotowym	 zarządzeniem,	 na	 podstawie	 upoważnienia	 zawartego	 w	 art.	 257	 pkt	 1	 i	 3
ustawy	z	dnia	27	sierpnia	2009	r.	o	finansach	publicznych	(Dz.U.	z	2013	r.	poz.	885,	z	późn.	zm.),
zwanej	dalej	„u.f.p.”,	Burmistrz	dokonał	m.in.	zmian	w	planie	wydatków	budżetu	na	2015	rok.

Zgodnie	z	art.	212	ust.	1	pkt	2	u.f.p.,	uchwała	budżetowa	określa	 łączną	kwotę	planowanych
wydatków	 budżetu	 jednostki	 samorządu	 terytorialnego,	 z	 wyodrębnieniem	 wydatków	 bieżących
i	majątkowych.	Stosownie	do	art.	236	ust.	3	pkt	1	 lit.	b	 tej	ustawy,	w	planie	wydatków	bieżących
wyodrębnia	 się	 wydatki	 bieżące	 jednostek	 budżetowych,	 w	 szczególności	 na	 wydatki	 związane
z	realizacją	ich	zadań	statutowych.

W	 załączniku	 nr	 2	 pn.	 „Zmiany	 w	 planie	 wydatków	 na	 2015	 r.”	 do	 zarządzenia,	 w	 planie
wydatków	 budżetu	 zostały	 dokonane	m.in.	 przeniesienia	 w	 dziale	 801	 „Oświata	 i	 wychowanie”,
rozdziale	80101	„Szkoły	podstawowe”,	w	tym	polegające	na	zmniejszeniu	planu	w	§	4580	„Pozo-
stałe	odsetki”	z	kwoty	1600	zł	o	450	zł	do	kwoty	1150	zł.

Plan	 wydatków	 w	 dziale	 801,	 rozdziale	 80101	 w	 §	 4580	 w	 kwocie	 1600	 zł	 ustaliła	 Rada
Miejska	w	Przemkowie	 uchwałą	 nr	VII/28/15	 z	 dnia	 25	maja	 2015	 r.	w	 sprawie	 zmiany	 budżetu
gminy	 Przemków	 na	 2015	 rok	 —	 przed	 zmianą	 wydatki	 w	 tej	 podziałce	 nie	 były	 planowane.
W	uchwale	nr	VII/28/15	Rady	Miejskiej	w	Przemkowie	Kolegium	Izby	stwierdziło	istotne	narusze-
nie	prawa	i	w	dniu	29	lipca	2015	r.	orzekło	o	jej	nieważności	w	części,	obejmującej	m.in.	ustalenie
planu	 wydatków	 w	 kwocie	 1600	 zł	 w	 wymienionej	 wyżej	 podziałce	 klasyfikacji	 budżetowej
(uchwała	 nr	 57/2015	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	Wrocławiu	 z	 dnia	 29	 lipca
2015	r.).
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Przy	uwzględnieniu	ww.	uchwały	nr	57/2015	Kolegium	Izby,	dokonane	zarządzeniem	nr	84/15
Burmistrza	 zmniejszenie	 planu	wydatków	w	 dziale	 801,	 rozdziale	 80101	w	 §	 4580	 powoduje,	 że
plan	określono	w	wartości	ujemnej	 (minus	450	zł).	Powyższa	zmiana	planu	narusza	uregulowania
art.	 212	 ust.	 1	 pkt	 2	 i	 art.	 236	 ust.	 3	 pkt	 1	 lit.	 b	 u.f.p.,	 planowanie	 wydatków	 w	 wartościach
ujemnych	skutkuje	bowiem	brakiem	możliwości	ich	dokonywania.

Biorąc	 pod	 uwagę	 powyższe,	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu
orzekło	jak	w	sentencji	uchwały.

Na	niniejszą	uchwałę	Burmistrzowi	Przemkowa	przysługuje	skarga,	którą	wnosi	się	do	Woje-
wódzkiego	 Sądu	 Administracyjnego	 we	 Wrocławiu,	 ul.	 Świętego	 Mikołaja	 78/79,	 za	 pośred-
nictwem	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	Wrocławiu,	 w	 terminie	 30	 dni	 od	 daty
doręczenia	uchwały.

Przewodnicząca	Kolegium	
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	

we	Wrocławiu	

Lucyna	Hanus


