
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA

W    O P O L U

U c h w a ł a   Nr  14 / 50 /2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 23 sierpnia 2005 r.

Na  podstawie art. 12 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; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565) Kolegium Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Opolu

s t w i e r d z a

w § 9 zarządzenia nr 379/05 Burmistrza Krapkowic z dnia 29 czerwca 2005 r.  w sprawie zmiany

budżetu gminy Krapkowice na 2005 r. oraz zmiany układu wykonawczego naruszenie art. 30 ust. 2

pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z § 17 ust. 1 uchwały nr XX/267/04 Rady Miejskiej w

Krapkowicach w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na 2005 r.

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

Dnia 11 lipca 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono zarządzenie nr

379/05 Burmistrza Krapkowic z dnia 29 czerwca 2005 r.  w sprawie zmiany budżetu gminy

Krapkowice na 2005 r. oraz zmiany układu wykonawczego, w którego treści powołując w

podstawie prawnej art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz §17 ust. 1 uchwały nr

XX/267/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na

2005 r. dokonano zmian w planie wydatków działu 750 "Administracja publiczna ” w wys. 62.000

zł polegających na przeniesieniu środków (zmniejszenie) z rozdz. 75095  "Pozostała działalność”

do rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" (zwiększenie planu).

Podnieść przy tym należy, iż w stanowiącej podstawę gospodarki finansowej gminy uchwale nr

XX/267/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na

2005 r. po stronie planu wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna” nie ujęto rozdz. 75075

"Promocja jednostek samorządu terytorialnego".

Uzasadnienie dokonanej zmiany zostało podniesione przez Burmistrza w piśmie z dnia 12 sierpnia

2005 r. (sygn. BF – I /3014/187/2005), w którym zawarto m.in., iż przedmiotowego przesunięcia

dokonano na podstawie uchwały nr XX/267/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia

2004 r. § 17 pkt 1 upoważniający Burmistrza do dokonywania przeniesień planu wydatków między

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu z wyłączeniem

przeniesień powodujących wzrost dotacji z budżetu (…) intencją gminy było, aby od II półrocza

2005 r. wydatki na promocję ewidencjonować na oddzielnym, utworzonym w rozporządzeniu

Ministra Finansów z 20 kwietnia 2005 r. (w trakcie roku obrotowego) rozdziale 75075, do czego

cyt. uchwałą nr XX/267/04  § 17 pkt 1 Burmistrz został upoważniony.    

 Obecny na posiedzeniu Kolegium przedstawiciel gminy w osobie Skarbnika podtrzymując zawartą

w cyt. piśmie argumentację akcentował, iż podczas uchwalania budżetu nie było wiadomo o nowym
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rozdziale, gdyż nowa klasyfikacja obowiązuje od kwietnia 2005 r. W odniesieniu do zakresu

wydatków ujętych przez Radę Miejską w dz. 750 rozdz. 75095 Skarbnik stwierdził, iż Burmistrz

nie utworzył nowego zadania, gdyż te wynikały z planu rzeczowego Gminy Krapkowice

(stanowiącego załącznik do protokołu i nie przyjętego w formie uchwały).    

Potwierdzając powyższe przedstawiciel gminy przedłożył powołany „plan rzeczowy gminy

Krapkowice na 2005 r.”, w którego treści w części dot. działu „Administracja publiczna” rozdz.

„Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 240.000 zł opisując jej przeznaczenie jako środki

przeznaczone na opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych gminy, utrzymanie stron

internetowych i domeny krapkowice. pl, współpracę z miastami partnerskimi, organizację

corocznego spotkania pracodawców – Krapkowickie Forum Pracodawców 2005, udział gminy w

konkursie „Gmina Fair Play 2005” oraz składki na związki gmin: Pradziad, Krapkowickie

Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji, Trias Opolski.   

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ

nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo w

konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności bądź też

wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią orzeczniczą

Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących

nieważnością uchwały organów gminy zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających

kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa

ustrojowego, przepisów Prawa materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów

regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn.  SA/Wr

949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).

Akcentując w tym miejscu tezę, iż podstawą aktu normatywnego musi być wyraźne upoważnienie

ustawowe zawarte w ustawie szczególnej - adekwatne do materii rozstrzyganej przez ów akt -

podnieść należy, iż w świetle powołanej w przedmiotowym zarządzeniu w podstawie prawnej

legitymacji art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z § 17 ust. 1 uchwały nr

XX/267/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na

2005 r. istota sprawy związana jest z określeniem granic zakresu stanowienia i  wykonywania

uchwały budżetowej.

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

uchwalania na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym budżetu gminy

uprawniona jest do ujęcia w jego treści poszczególnych wydatków sytuowanych zgodnie z art. 124

ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z

wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz przypisania im wielkości kwotowych.

Zatem to rada gminy posiada wyłączne kompetencje do określania kształtu zadań oraz

przyporządkowania im wielkości (kwot) wydatków budżetowych. Przyjmując zatem, iż powołane

w podstawie prawnej przedmiotowego zarządzenia przepisy związane są z zakresem wykonywania

budżetu określonym Rozdziałem 3 "Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego"

Działu IV "Budżet jednostki samorządu terytorialnego" ustawy o finansach publicznych stwierdzić

należy, że sytuowane w ramach dyspozycji art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych §17

ust. 1 uchwały nr XX/267/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uchwalenia budżetu

gminy Krapkowice na 2005 r. (upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień planu

wydatków między rozdziałami
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i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu z wyłączeniem przeniesień

powodujących wzrost dotacji z budżetu) wyklucza możliwość dokonywania zmian w planie

wydatków  budżetu w powołanym § 9 zarządzenia nr 379/05 zakresie, bowiem dotyczy przeniesień

planu między rozdziałami uprzednio ujętymi przez organ stanowiący w uchwale budżetowej i nie

jest związane z „przeniesieniami poza treść uchwalonego budżetu”, tworzącymi nowy rozdział

klasyfikacji budżetowej i przyporządkowującymi mu określoną wysokość wydatków budżetowych.

Kolegium zauważa, iż w świetle ustalonego stanu faktycznego nie zasługuje na aprobatę

pogląd, w myśl którego dokonana przez Burmistrza zmiana budżetu ma jedynie charakter

porządkowy – dostosowujący uchwałę do brzmienia znowelizowanego rozporządzenia Ministra

Finansów (z dnia 20 kwietnia 2005 r.) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, gdyż taki stan

dotyczyłby jedynie zmiany ewentualnej symboliki bądź nazwy rozdziału (jak np. w § 1 pkt 1 lit. „i”

cyt. rozporządzenia zawarto, iż rozdział „92120 Ochrona i konserwacja zabytków” otrzymuje

brzmienie „92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”). Tymczasem zarządzenie

Burmistrza Krapkowic nie może znajdować normatywnego uzasadnienia w powołanych w

podstawie prawnej przepisach dotyczących wykonywania budżetu, bowiem z pierwotnie określonej

po stronie planu wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna” rozdz. 75095  "Pozostała

działalność” wielkości 240.000 zł tworząc w uchwale budżetowej nowy rozdział 75075 "Promocja

jednostek samorządu terytorialnego" i przyporządkowując mu kwotę 62.000 zł (zwiększenie planu)

Burmistrz rozstrzygnął o kształcie zadań i wysokości przeznaczonych na ich realizację wydatków

budżetowych, do czego uprawniona jest na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie

gminnym Rada Miejska w Krapkowicach.

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji.

Usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości winno nastąpić  poprzez uchylenie zmiany budżetu w

zakresie określonym treścią § 9 zarządzenia nr 379/05 Burmistrza Krapkowic z dnia 29 czerwca

2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2005 r. oraz zmiany układu

wykonawczego budżetu.

W przypadku niedoprowadzenia do zgodności zapisów zarządzenia z obowiązującymi

przepisami prawa w zakreślonym terminie Izba podejmie działania w trybie określonym art. 93 ust.

1 ustawy o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Kolegium
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