
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    O P O L U  

 

U c h w a ł a   Nr  3/9/2010 

 

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 (tekst jedn. 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, z 2009 r. nr 157, poz. 1241), na zasadzie art. 158 

§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.  

z 2000 r. - DzU nr 98, poz. 1071; zm. 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, z 2009 r. nr 195, poz. 1501), w związku z art. 79 

ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity  

z 2001 r. - DzU nr 142, poz. 1592; z 2002 r. 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  

 

w uchwale nr XXXVII/321/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w 

sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2009, naruszenie 

art. 184 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 82 ust. 1 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  

 

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

 

 W dniu 6 stycznia 2010 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XXXVII/321/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 

zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2009. W przedmiotowej 

uchwale Rada Powiatu dokonując w § 1 i 2 uchwały zmian budżetu i zmian w budżecie 

zwiększyła dochody o kwotę 1.090.202 zł, zmniejszając jednocześnie: 

- przychody budżetu o kwotę 1.149.174 zł  

- wydatki o kwotę 1.546.613 zł, 

- rozchody budżetu o kwotę 13.560 zł. 

W § 3 uchwały Rada Powiatu zmniejszyła wysokość planowanego deficytu budżetu powiatu 

o kwotę 2.638.815 zł, postanawiając, że planowany w wysokości 5.342.782 zł deficyt budżetu 

powiatu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.095.042 

zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 

1.247.740 zł. 
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Po tak dokonanych zmianach budżet powiatu po stronie dochodów i przychodów w łącznej 

wysokości 70.820.435 zł przewyższył o kwotę 1.503.201 zł łączną kwotę planowanych 

wydatków i rozchodów , które zaplanowano w wysokości 69.317.234 zł. 

Jednocześnie w przedmiotowej uchwale ustalono w załącznikach do uchwały budżetowej 

przychody w formie pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym w kwocie 

8.269.903 zł oraz rozchody na spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 2.671.660 

zł.  

Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 27 stycznia 2010 roku stawił się 

przedstawiciel Powiatu przyznając, że doszło do błędnego ustalenia budżetu po dokonanych 

zmianach.  

 

 W tym stanie faktycznym, Kolegium stwierdziło, co następuje. 

 

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości 

rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu (i jego zmian). Budżet Powiatu, stosownie 

do treści art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych jest 

rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.  

Przedmiotowa ustawa o finansach publicznych określała w art. 168, iż różnica między 

dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio 

nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub deficyt budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego. Deficyt może być finansowany przychodami m.in. z tytułu 

kredytów i pożyczek. W myśl art. 184 ust. 1 pkt 3 uchwała budżetowa winna określać źródła 

sfinansowania deficytu. Owo określenie nie może się ograniczyć do wskazania tytułów źródeł 

jego sfinansowania, ale wymaga prawidłowego określenia wielkości służących pokryciu 

deficytu. W przedmiotowej uchwale te wielkości zostały określone nieprawidłowo, co 

narusza dyspozycję art. 184 ust. 1 pkt w związku z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych, stanowiącym m.in., iż jednostki samorządu terytorialnego 

mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 

pożyczek i kredytów. 

 

Uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego nr XXXVII/321/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w 

sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie, dotyczy zmian w budżecie na 2009 r., w 

związku z czym orzeczenie o jej 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. roku 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, przysługuje – na zasadzie art. 85 ustawy o 

samorządzie powiatowym – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Kolegium 


