
 

REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr    13/56/2007 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 13 czerwca 2007 r. 
 

Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. DzU 

nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. 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, nr 249, poz. 2104; z 

2006 r. nr 249, poz. 1832) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

w s k a z u j e  

 

w § 2 uchwały nr VII/96/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie 

zwiększenia budżetu Gminy po stronie dochodów i wydatków w części dotyczącej 

przyporządkowania dotacji celowej z budżetu gminy na pomoc finansową Powiatowi 

Kluczborskiemu do § 2320 klasyfikacji wydatków publicznych naruszenie § 1 pkt 4 

rozporządzenia Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych. 

 

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

 

 W dniu 16 maja 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr VII/96/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie 

zwiększenia budżetu Gminy po stronie dochodów i wydatków, w której treści m.in. dokonano 

zwiększenia wydatków budżetu gminy zgodnie z poniższym zestawieniem: 

− dział 851 „Ochrona zdrowia”,  

− rozdz. 85111 „Szpitale ogólne”, 

− § 2320 o kwotę 182.000 zł. 

Przedmiotowe zwiększenie planu wydatków związane jest z podjęciem uchwały nr 

VIII/95/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na realizację zadania „Zakup szczepionek 

przeciwko meningokokom C”, w której treści zawarto postanowienie o udzieleniu z budżetu 

gminy Kluczbork pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2007 

rok w wys. 182.000 zł Powiatowi Kluczborskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania 

„Zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu C”. 

W złożonych wyjaśnieniach (sygn. Fn.0717/04/2007 z 8.06.2007 r.) podniesiono, iż w 

uchwale Rady Miejskiej w Kluczborku nr VIII/96/07 z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie 

zwiększenia budżetu gminy błędnie zastosowano paragraf  wydatków (§ 2320) dotyczący 

pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego, udzielonej zgodnie z uchwałą nr VIII/95/07. 

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu zostanie dokonana zmiana wyżej 

wymienionego paragrafu na paragraf 2710. 
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Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 13 czerwca 2007 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do brzmienia art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych  wydatki 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań 

określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla 

innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. 

Powyższa regulacja określająca prawne ramy wydatków z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego znajduje odzwierciedlenie w dyspozycji art. 175 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych, zgodnie z którą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być 

udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji 

celowej przy czym podstawą przekazania środków finansowych na realizację pomocy jest 

umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.   

Wskazać w tym miejscu należy, iż zgodnie z zasadami planowania oraz dysponowania 

środkami publicznymi określonymi ustawą o finansach publicznych przedmiotowy wydatek 

w formie dotacji celowej obligatoryjnie winien być ujęty po stronie planu wydatków uchwały 

budżetowej, która stosownie do brzmienia art. 165 ust. 3 cyt. ustawy stanowi podstawę 

gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. 

Jak wynika z art. 16 ust. 1 cyt. ustawy wydatki publiczne klasyfikuje się wg: 

− działów  i rozdziałów określających rodzaj działalności, 

− paragrafu identyfikującego rodzaj wydatku. 

Szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów określa 

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 

źródeł zagranicznych, którego postanowienia zawarte w § 1 pkt 4 ujmują klasyfikacyjnie 

przedmiotowe wydatki jako § 271(0) „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”.  

Tym samym odmienne od wyżej wskazanego sytuowanie w § 2 uchwały nr VII/96/07 Rady 

Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 maja 2007 r. dotacji celowej na pomoc finansową innej 

jednostce samorządu terytorialnego w ramach § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego uznać należy za niezgodne z § 1 pkt 4 cyt. rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do 

wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

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 

 


