
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 

Uchwała nr 3/6/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 28 stycznia 2009 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 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 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. - DzU 

nr 142, poz. 1592; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, 

poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 102, 

poz. 1055; z 2007 r. nr 173, poz. 1218) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

§ 4 uchwały nr XXV/232/08 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia  

2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2008 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 

2009, w części dotyczącej zapisu „i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2009 r.” z powodu 

naruszenia art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) 

 

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

 

Stosownie do art. 78 ustawy o samorządzie powiatowym w dniu 6 stycznia 2009 r. do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XXV/232/08 Rady Powiatu 

Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2008 oraz określenia ostatecznego terminu ich 

realizacji w roku budżetowym 2009.  

W uchwale powołując się na przepisy m.in. art. 191 ust. 2 i 3 ustawy o finansach 

publicznych zawarto w treści § 4 zapis, iż uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 28 stycznia 2009 r. stawił się 

przedstawiciel zawiadomionej prawidłowo jednostki samorządu terytorialnego w osobie 

Skarbnika. 

Przedstawiciel Powiatu potwierdził n/w wyjaśnienia złożone w dniu 22 stycznia  

2009 r. 

Pismem nr FS-I-3160/14/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. złożonym w dniu 22 stycznia 

2009 r. Starosta Powiatu Strzeleckiego poinformował m.in., że w stanie faktycznym środki na 

realizację wydatków ujętych w wykonanie zostały przekazane na wyodrębniony rachunek 

bankowy, zostały przekazane w dniu 31 grudnia 2008 roku. (…) Z przepisów prawa 

dotyczących wykonania budżetu i sporządzania sprawozdań budżetowych wynika, iż nie ma 

możliwości nie przekazania środków na realizację w roku budżetowym z upływem, którego nie 

wygasają (do 31 grudnia) 

- przepisy- art. 194 ust. 4 uofp nakazują, aby środki finansowe na wydatki ujęte na 

mocy stosownej uchwały organu stanowiącego JST w wykazie wydatków budżetowych 



niewygasających z upływem roku budżetowego gromadzone były na wyodrębnionym 

rachunku bankowym, utworzonym jako subkonto podstawowego rachunku bankowego JST 

-przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów JST oraz 

niektórych jednostek sektora finansów publicznych stanowią, iż na kontach księgowo-

bilansowych prowadzi się ewidencję wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego. Uruchomienie środków z podstawowego rachunku budżetu na wydzielone 

subkonto, obejmujące wyodrębnione środki na wydatki niewygasające znajduje 

odzwierciedlenie na koncie 133, 

- przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2008 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej stanowią, iż wydatki, które nie 

wygasły z upływem roku budżetowego i zostały ujęte w wykazie powinny być zaksięgowane w 

ciężar planu wydatków niewygasających na konto 904 po stronie Wn i na konto 225 po 

stronie Ma w roku następnym. 

 

W tym stanie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdza, co następuje: 

 

Stosownie do art. 191 ust. 1 i 2 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz 

określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym 

roku budżetowym. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego, organ stanowiący ustala, w związku z art. 194 ust. 3, plan finansowy tych 

wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem 

wydatków majątkowych. 

Zgodnie z normą z art. 194 ust. 4 środki finansowe na wydatki ujęte w planie 

wydatków niewygasających, są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego 

rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego. 

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 

budżetowego i określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku wchodzi w życie 

z dniem podjęcia, analogicznie jak uchwały budżetowe jednostki samorządu terytorialnego. 

Zapis § 4 w części określającej termin obowiązywania uchwały od 1 stycznia 2009 r. należy 

uznać za sprzeczny z w/w art. 191 ust. 2 i 3 i wykluczający zgodne z prawem wykonanie 

uchwały. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

przysługuje - na zasadzie art. 85 ustawy o samorządzie powiatowym - skarga do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 
 


