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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr 30/68/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 1 października 2020 r. 
 

 

 

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

regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2137) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

w s k a z u j e  

w uchwale nr 79/292/2020 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 2 września 2020 r., 

zmieniającej uchwałę ws. uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2020 rok, w części 

dotyczącej zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 500 000 zł, naruszenie art. 39 ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) 

w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) 

 

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

 

 Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 8 września 2020 r. doręczono za 

pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP uchwałę Zarządu Powiatu w 

Kluczborku nr 79/292/2020 z dnia 2 września 2020 r. zmieniającą uchwałę ws. uchwalenia 

budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2020 rok.  

 

 Powołując w podstawie prawnej uchwały art. 15 zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 236, art. 237, 

art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 

12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Zarząd dokonał zmian 

budżetu powiatu.  

W szczególności, w § 1 pkt 2 uchwały zwiększono dochody majątkowe powiatu w 

kwocie 500 000 zł zaś w § 2 pkt 2 zwiększono wydatki majątkowe o tę samą kwotę. 

Zwiększenie dochodów odzwierciedlono w załączniku 1 do uchwały a zwiększenie wydatków 

w załączniku nr 2.  

 Dochody majątkowe zaklasyfikowano  w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 

rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w paragrafie 6260 „Dotacje 

otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”. 

Wydatki ujęto w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 603 „Wniesienie wkładów do 

spółek prawa handlowego”. Kwotę zwiększenia wydatków majątkowych odzwierciedlono 
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również w załączniku nr 3 do uchwały przedstawiającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 

rok 2020”. 

 Jak wynika z dołączonego do uchwały uzasadnienia, przedmiotowa uchwała dotyczy 

m.in.  zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 

968.712,50 zł w tym: […] 500.000,00 zł na wniesienie wkładu pieniężnego do Powiatowego 

Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku. Powyższe zmiany wprowadza Zarząd 

Powiatu w Kluczborku w oparciu o zapis art. 15 zn ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID – 19 […]. 

 W złożonych w toku postępowania nadzorczego wyjaśnieniach pisemnych znak 

FN.3251.17.2020.MŻL  z dnia 25 września 2020 r. Zarząd wskazał między innymi:  

„W dniu 07.08.2020 r. Zarząd Powiatu Kluczborskiego złożył wniosek o uzyskanie 

środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów na kwotę 500.000,00 zł. 

We wniosku powiat zobowiązał się między innymi do przeznaczenia całości środków na wydatki 

majątkowe. 

 Po zakończonym naborze, na podstawie § 2.1 pkt.2 Uchwały nr 102 Rady Ministrów z 

dnia  23 lipca 2020 r. […] Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 500.000,00 zł. 

Ponieważ, zgodnie z § 3.1. uchwały nr 102, wsparcie mogło zostać przeznaczone wyłącznie na 

wydatki majątkowe, Zarząd Powiatu Kluczborskiego postanowił, że środki zostaną 

przeznaczone na objęcie akcji w spółce Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, 

którego jest akcjonariuszem […].” 

 

W  posiedzeniu Kolegium brali udział  przedstawiciele prawidłowo zawiadomionego 

Powiatu. Wskazali m.in. iż przy kwalifikacji środków „kierowali się zwrotem „z funduszy 

celowych”, jednak może rzeczywiście nie jest to dotacja. Na dzień dzisiejszy jest kilka 

interpretacji i wydaje nam się, że właściwy byłby paragraf 629.” W odniesieniu do klasyfikacji 

rozdziałowej, Skarbnik Powiatu odpowiedziała: „na chwilę obecną są różne interpretacje, 

środki z Funduszu są ujmowane w dziale 758 „Różne rozliczenia”. 

 

Wstępnie Kolegium zauważa, iż podstawę do przekazania środków samorządom w 

ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dalej: RFIL) stworzył art. 65 ustawy z 

dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 568 

z późn. zm.). Zgodnie z art. 65 ust. 1 cyt. ustawy, w Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy 

się Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zwany dalej "Funduszem", w celu finansowania lub 

dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa 

w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W myśl art. 65 ust. 5 tego aktu  

Środki Funduszu mogą być przeznaczane m.in. na finansowanie lub dofinansowanie realizacji 

zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z kolei w ust. 28 postanowiono, iż w celu 

przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada Ministrów może 

określić, w drodze uchwały, zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne 

zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, zakres, sposób i termin przedstawiania 

informacji o wykorzystaniu wsparcia oraz wskazać dysponenta części budżetowej lub ministra 

kierującego określonym działem administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 września 

1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220) do udzielenia tego 

wsparcia. 

Przedmiotową uchwałą  Zarząd Powiat środki RFIL wprowadził do budżetu w § 6260 

„Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
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publicznych”, mimo że środki te nie mają charakteru dotacji. Udzielanie dotacji celowych dla 

jednostek samorządu terytorialnego określają bowiem odrębne ustawy (art. 128 ustawy o 

finansach publicznych). Wskazać należy również, iż przyjęta po stronie dochodów 

klasyfikacja: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami”, nie jest adekwatna dla charakteru środków pochodzących z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższe wskazuje na naruszenie art. 39 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych zgodnie z którym, dochody publiczne klasyfikuje się, z zastrzeżeniem, 

według: 

1) działów i rozdziałów - określających rodzaj działalności; 

2) paragrafów - określających rodzaj dochodu, 

w związku z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.). Kolegium 

uznało, iż w świetle braku jednoznacznych wskazań co do sposobu ujęcia środków z RFIL w 

ramach klasyfikacji budżetowej powyższe naruszenie ma charakter nieistotny. 

 

 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.  

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

     Grzegorz Czarnocki  
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