
REGIONALNA   IZBA   OBRACHUNKOWA 

 W  OPOLU  

 

 

Uchwała nr  18/64/2006 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 24 listopada 2006 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 (DzU z 2001 r. nr 55,  

poz. 577; nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. 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)                  

oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu  

 

o r z e k a   

nieważność § 3 uchwały nr 718/2006 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 10 listopada  

2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2006 rok z powodu naruszenia art. 12 pkt 5 

ustawy z dnia 15 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU z 2001 r. nr 142,  

poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-

blicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.), polegającego na wskazaniu źródeł sfinansowania 

deficytu budżetu.  

 

 

 

 

 

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

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 718/2006 Za-

rządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu  

na 2006 rok, podjętą na podstawie m.in. art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie powiato-

wym, art. 165, art. 184 ust. 1 i art. 188 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Przed-

miotową uchwałą Zarząd  zwiększył plan dochodów budżetu Powiatu m.in. z tytułu przyzna-

nej  

przez Ministra Finansów, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, kwoty 32.547 zł (dział 758, 

rozdz. 75802, § 2760). W § 3 uchwały, Zarząd  wskazał źródła sfinansowania zmniejszonego 

planowanego deficytu w wysokości 5.931.960 zł. W związku z toczącym się postępowaniem 

nadzorczym, Skarbnik Powiatu Strzeleckiego złożył pisemne wyjaśnienie (pismo  

FS-I-3160/164/2006 z dnia 24 listopada br.), z którego wynika m.in., że „źródła sfinansowa-

nia deficytu budżetu powiatu są zgodne ze wskazanymi przez Radę Powiatu i stanowią je 

przychody z pożyczki i kredytów”. Na posiedzeniu Kolegium wyznaczonym na dzień 24 li-

stopada 2006 r. przedstawiciel prawidłowo powiadomionego Powiatu Strzeleckiego nie stawił 

się. 
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W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje. 

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków  

oraz przychodów i rozchodów tej jednostki (art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  

o finansach publicznych). W myśl art. 168. ust. 1 ustawy o finansach publicznych, różnica 

między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpo-

wiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub deficyt budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, a jak stanowi art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy, uchwała budżetowa jed-

nostki samorządu terytorialnego określa źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie  z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 15 czerw-

ca 1998 r. o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości rady powiatu należy 

uchwalanie budżetu powiatu.  

Natomiast, w toku wykonywania budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego 

może dokonywać zmian w planie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie 

art. 188. ust. 1 ustawy, polegających m.in. na zmianach w planie dochodów jednostki samo-

rządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw. Do-

konanie zmiany w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku po-

działu rezerw jest elementem wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i nie 

uprawnia zarządu do wskazania źródeł sfinansowania deficytu, o którym  mowa w art. 184 

ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.  

Określenie w treści § 3 uchwały nr 718/2006 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 

10 listopada 2006 r. źródeł sfinansowania zmniejszonego planowanego deficytu w wysokości 

5.931.960 zł (również w sytuacji, gdy są to wcześniej wskazane przez Radę Powiatu Strze-

leckiego określone źródła finansowania deficytu) wykracza poza  dyspozycję art. 188 ust. 1 

pkt 3 ustawy o finansach publicznych, uprawniającego Zarząd jedynie  do dokonania zmian w 

planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji 

w wyniku podziału rezerw i stanowi istotne naruszenie art. 12 pkt 5 ustawy o samorządzie 

powiatowym tj. wyłącznej kompetencji rady powiatu do uchwalania uchwały budżetowej.  

 

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

 

 Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługu-

je – na zasadzie art. 85 ustawy o samorządzie powiatowym – skarga  do Wojewódzkiego Są-

du Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

 
       Przewodniczący Kolegium 

 

 

 


