
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała  nr  3/4/2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 
 

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

obrachunkowych  (DzU z 2001r. 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), na zasadzie art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  

Kodeksu postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071; z 2001 r. nr 49, 

poz. 509; z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 169, poz. 1387; z 2003 r. 130,  

poz. 1188, z 2004 r.  nr 162, poz. 1692; z 2005 r. nr 64, poz. 565, nr 78, poz. 682, nr 181,  

poz. 1524; z 2008 r. nr 229, poz. 1539), w związku z art. 79 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU z 2001 r. 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; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 92, poz. 753)   

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu    
 

 

s t w i e r d z a ,  ż e  

  

uchwała nr 149/587/2009 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko -  Kozielskiego z dnia 29 grudnia 

2009 r. w sprawie zmian budżetu  i układu wykonawczego budżetu Powiatu Kędzierzyńsko -  

Kozielskiego  na 2009 r. narusza art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-

nansach publicznych oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym. 

 

 

 

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

 

W dniu 8 stycznia 2010 r. doręczono do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

uchwałę nr 149/587/2009 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko -  Kozielskiego z dnia 29 grudnia 

2009 r. w sprawie zmian budżetu  i układu wykonawczego budżetu Powiatu Kędzierzyńsko -  

Kozielskiego  na 2009 r. Przywołując przepisy art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie po-

wiatowym oraz art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Zarząd dokonał zwiększenia 

dochodów i wydatków budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75001- Urzę-

dy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej o kwotę 42.667 zł z tytułu dota-

cji rozwojowych. W piśmie nr Fn-I-0715/23/2010 z dnia 25 stycznia br. Starosta podniósł 

m.in., że „zdaniem Zarządu Powiatu dotacja, której zmiany dokonano w ww. uchwale mimo, 

że w nazwie nie zawiera wyrazu „celowa”, lecz nazwana jest dotacją rozwojową, to 

ze względu na określenie celu jej wydatkowania w umowie z Województwem Opolskim - 

Urzędem Marszałkowskim wskazuje na jej charakter celowy”. 

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej 

jednostki samorządu terytorialnego. 



 2 

  

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu wyko-

nuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa, w tym jak stanowi 

art. 32 ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy, do jego zadań należy w szczególności wykonywanie budżetu. 

Zakres normy wynikającej z ww. przepisu uzupełniają zapisy m.in. art. 188 ust. 1 pkt 1  

oraz art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowiące odpowiednio o możli-

wości dokonywania w toku wykonywania budżetu przez zarząd jednostki samorządu teryto-

rialnego zmian w planie dochodów i wydatków polegających na zmianach planu dochodów 

i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych 

z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz o kompe-

tencji organu stanowiącego do upoważnienia zarządu jednostki samorządu terytorialnego  

do dokonywania innych zmian w planie wydatków,  z wyłączeniem przeniesień wydatków 

miedzy działami.  

W art. 106 ust. 2  ustawy o finansach publicznych ustawodawca wyróżnił rodzaje dotacji 

jako podlegających szczególnym zasadom rozliczania wydatki budżetu. Wskazując  

na odmienne zakresy przedmiotu dotacji celowej (art. 106 ust. 2 pkt 1 ustawy) oraz dotacji 

rozwojowej (art. 106 ust. 2 pkt 3a ustawy) stwierdzić należy, iż przywołany przez Zarząd 

Powiatu Kędzierzyńsko -  Kozielskiego, w podstawie prawnej uchwały, przepis art. 188 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych nie może stanowić podstawy dokonania zmiany budżetu  

w zakresie planu dochodów źródłowo identyfikowanych z dotacjami rozwojowymi jak i wy-

datków nimi finansowanych. W świetle brzmienia przepisu art. 106 ust. 2  ustawy o finansach 

publicznych, nie zasługuje również na uwzględnienie stanowisko Zarządu Powiatu identyfi-

kujące dotacje rozwojowe z dotacjami celowymi. 

W konsekwencji powyższego, postanowienia uchwały nr 149/587/2009 Zarządu Powiatu 

Kędzierzyńsko -  Kozielskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. wykraczają poza kompetencje okre-

ślone treścią art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym związane z wykonywa-

niem budżetu oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, naruszając powołane 

przepisy jako legitymacji do dokonywania zmian w zakreślonym przedmiotowo zakresie.  

Uchwała nr 149/587/2009 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 

29 grudnia 2009 r. dotyczyła zmian budżetu  Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2009 

rok, w związku z czym orzeczenie o jego nieważności w części wyżej opisanej  

na podstawie art. 12 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych jest bezprzedmiotowe 

z racji utraty z dniem 31 grudnia 2009 r.  mocy obowiązującej uchwały budżetowej jednostki 

samorządu terytorialnego na 2009 rok.  

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu orzekło jak w sentencji. 

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 

 


