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Pan Mariusz Walachnia

Wojt Gminy Blizyn

Szanowny Panie Wojcie, wnioskiem z dnia 15.07.2020 roku, dor^czonym na adres Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 17.07.2020 roku, Pan Michai J^drys - Zast?pca Wojta,
dzialajqcy z upowaznienia Wojta, zwrocit si? o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
Czy w zwiqzku z nieobecnosci^ Wojta, wynikaj^c^ z urlopu wypoczynkowego, Zast?pca Wojta moze
wydac zarz^dzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy w przypadku gdy konieczne jest
\^rowadzenie zmian w dotacjach z budzetu Wojewody?
Z opisu stanu faktycznego, zawartego we wniosku o udzielenie wyjasnienia wynika, ze w okresie
urlopowym Wojt nie ma mozliwosci wydac Zar2^dzenia w okresie jego niecbecnosci, natomiast zmiany
dotacji na przelomie miesi^ca musz^ bye wprowadzone, gdyz swiadczeniobiorcy maj^ okreslone
terminy na wyplat? swiadczeh jak rowniez w sprawozdaniach i skladanych zapotrzebowaniach przez
GOPS nalezy podac kwoty wynikajqce z decyzji Wojewody. Wojt powierzyl prowadzenie okreslonych
spraw gminy w swoim imieniu Zast?pcy Wojta na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 maroa 1990
roku p samorz^dzie gminnym.

Odpowiadaj^c na to pytanie, wskazac nalezy na nastppuj^ce okolicznosci.
Zgodnie z art. 33 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713),dalej u.s.g. - wojt wykonuje zadania przy pomocy urzpdu gminy. Wojt moze
powierzyc prowadzenie okreslonych spraw gminy w swoim imieniu zastppcy wojta lub sekretarzowi
gminy. Powolany wyzej art. 33 ust. 1 u.s.g. potwierdza, ze wojt wszystkie swoje zadania wykonuje przy
pomocy urzpdu, tj. zarowno odnoszqce si? do kierownika urz?du gminy, jak rowniez te ktore realizuje
jako organ wykonawczy gminy. Jak wynika z art. 33 ust. 4 u.s.g. wojt moze powierzyc okresione sprawy
gminy, a nie urz?du gminy zastppcy wojta lub sekretarzowi gminy. Przepis ten nie wskazuje ani
zakresu, ani rodzaju spraw gminy, ktore wojt moze powierzyc zastppcy wojta lub sekretarzowi gminy,
nie zastrzega tez zadnych spraw do wyl^cznej kompetencji wojta. Zatem wszelkie zadania wojta.jako
organu wykonawczego oraz jako kierownika urz?du gminy, w sytuacji braku zastrzezenia wynikaj^cego
z przepisu prawa powszechnie obowi^zuj^cego, mog^ bye przedmiotem powierzenia. Wojt moze
powierzyc sprawy w zakresie swojej wlasciwosci w regulaminie organizacyjnym, zakresie czynnosci lub
odrpbnym upowaznieniem.

Nadto nalezy podkreslic, ze zgodnie z art. 33 ust. 4 u.s.g. wojt powierza okreslone sprawy

gminy zastppcy wojta lub sekretarzowi gminy w swoim imieniu. Oznacza to, ze powierzenie ma
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charakter przekazania kompetencji wojta, nie zas przeniesienia uprawnieh na inny podmiot, poniewaz
zast^pca oraz sekretarz wykonujci_te obowicizki w imieniu wojta.

Powyzsze potwierdza, ze nie ma przeszkod, aby Zast^pc? Wojta, dziataj^cy na podstawie
powdanego wyzej upowaznienia mogt wydac oraz podpisac w imieniu Wojta zarz^dzenie w sprawie
wprowadzenia zmian w budzecie gminy.

Jednoczesnie pragn^ podkreslic, ze jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowe]
w Kielcach, ktora nie posiada uprawnien do dokonywania powszechnie obowlqzuj^cej wyktadni
przepisow prawa.
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