
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA

W    O P O L U

U c h w a ł a      Nr     14 / 48 /2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 23 sierpnia 2005 r.

Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art.11 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001r. nr 55,

poz.577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU nr 149, poz.

1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity z 2001 r. DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62,

poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r.

nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć

zarządzeń Burmistrza Gminy Paczków w sprawie zmiany budżetu gminy Paczków na 2005 r.:

− nr 275/05 z dnia 25 lipca 2005 r.,
− nr 276/05 z dnia 29 lipca 2005 r.,
− nr 277/05 z dnia 29 lipca 2005 r.,
− nr 278/05 z dnia 29 lipca 2005 r.
z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 128 ust. 1 pkt 1

ustawy o finansach publicznych

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z dyspozycją art. 90 ustawy o samorządzie gminnym do Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Opolu doręczono zarządzenia Burmistrza Gminy Paczków w sprawie zmiany budżetu gminy

Paczków na 2005 r.:

− nr 275/05 z dnia 25 lipca 2005 r.,
− nr 276/05 z dnia 29 lipca 2005 r.,
− nr 277/05 z dnia 29 lipca 2005 r.,
− nr 278/05 z dnia 29 lipca 2005 r.
sygnowane przez Sekretarza Gminy Grzegorza Jasioka w formule „z up. Burmistrza”.

W związku z powyższym przedłożono Zarządzenie Nr 273/05 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 6

lipca 2005 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Paczków Grzegorzowi Jasiokowi

powierzenia spraw Gminy Paczków.

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:

Jak stanowi art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych budżet

jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i

rozchodów tej jednostki. Uchwała budżetowa jest aktem normatywnym, stanowiącym stosownie do

dyspozycji art. 109 ust. 3 ustawy o finansach publicznych podstawę gospodarki finansowej

jednostki samorządu terytorialnego, stąd też rada gminy jako organ wyłącznie właściwy do
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uchwalania budżetu gminy (art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym) uprawniona jest

do:

− ujęcia w jej treści poszczególnych wydatków - sytuowanych w działach, rozdziałach i
paragrafach klasyfikacji budżetowej,

− określenia zakresu upoważnienia do wykonywania budżetu przez wójta.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone

przepisami prawa, w tym jak stanowi art. 30 ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy  do zadań wójta należy w

szczególności wykonywanie budżetu.

Tym samym w kontekście jednoznacznie zakreślonych kompetencji organów stanowiącego i

wykonawczego gminy do podejmowania określonych prawem czynności odnotować należy, iż

normatywne podstawy wykonywania budżetu wynikające zarówno z aktów normatywnych o

charakterze lokalnym (związanych z określaniem treści uchwały budżetowej przez organ

stanowiący) jak i przepisów powszechnie obowiązujących ( sytuowanych w szczególności w

ustawie o finansach publicznych) nie przewidują możliwości upoważnienia przez burmistrza

innych osób (sekretarza gminy) do dokonywania zmian w budżecie wyłącznie jemu zastrzeżonych.

W tym miejscu zasadnym jest również przywołanie dyspozycji określonych w treści art 128 ust. 1

ustawy o finansach publicznych,  zgodnie z którymi w toku wykonywania budżetu burmistrz może

dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

polegających na:

1) zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku

budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z

budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;

2) przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem

wydatków;

3) zmianach w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot

subwencji w wyniku podziału rezerw.

Odnotować przy tym należy, iż na podstawie legitymacji art. 128 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy organ

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić burmistrza do przekazania

niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom

organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego (kierownicy jednostek organizacyjnych

dokonujący przeniesień planowanych wydatków na podstawie powołanych uprawnień,

wprowadzając zmiany w planach finansowych informują o dokonanych przeniesieniach

burmistrza), jednak ustalony stan faktyczny nie dotyczy powołanego stanu.

Niezależnie od powołanej argumentacji wskazać należy, iż podstawy do wydania przez Sekretarza

przedmiotowych zarządzeń w sprawie zmiany budżetu gminy Paczków na 2005 r nie można

również doszukiwać się w treści Zarządzenia Nr 273/05 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 6 lipca

2005 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Paczków Grzegorzowi Jasiokowi spraw Gminy

Paczków, gdyż materii zmian w budżecie nie można identyfikować z zakresem m. in. „wydawania

wszelkich decyzji administracyjnych i występowania przed organami administracji państwowej i

samorządowej”.

Tym samym przedmiotowe zarządzenia Burmistrza Gminy Paczków w sprawie zmiany budżetu

gminy Paczków na 2005 r.:

− nr 275/05 z dnia 25 lipca 2005 r.,
− nr 276/05 z dnia 29 lipca 2005 r.,
− nr 277/05 z dnia 29 lipca 2005 r.,
− nr 278/05 z dnia 29 lipca 2005 r.
sygnowane przez Sekretarza Gminy nie znajdując legitymacji w powołanych w podstawie prawnej

przepisach art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie terytorialnym oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy

o finansach publicznych implikują jednocześnie stwierdzeniem ich naruszenia.
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W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje -

na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w

terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


