
 REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr    29/127/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 12 grudnia 2007 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  (tekst jedn.- DzU z 2001r. nr 55, poz. 

577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU 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) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

§ 1 w związku z zał. nr 1 i 2 uchwały nr 190/2007 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 

listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 1 

marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok w części 

dotyczącej zmniejszenia wielkości rezerwy ogólnej o kwotę 27.956 zł oraz planu dochodów w 

dziale 852, rozdział 85202, § 2130 z powodu naruszenia art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz art. 173 ust. 5 w 

zw. z art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 

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

W dniu 3 grudnia 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

190/2007 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały 

nr III/19/2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok, w której treści dokonano zmian po stronie 

dochodów i wydatków budżetu zgodnie z poniższymi zapisami:     

             
 w złotych 

 
Zmniejszenie 

dochodów 

Zwiększenie 

dochodów 

Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

§ 2110   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  

  zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz  

  inne zadania zlecone ustawami realizowane przez  

  powiat    

0 

0 

 

0 

40.000 

40.000 

 

40.000 

Dział 852 Pomoc społeczna 

Rozdział 85202  Domy pomocy społecznej 

§ 2130   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  

  realizację bieżących zadań własnych powiatu 

27.956 

27.956 

27.956 

 

0 

0 

0 

Razem dochody   27.956 40.000 

Ogółem zwiększenie dochodów  12.044 
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Zmniejszenie 

wydatków 

Zwiększenie 

wydatków 

Dział 758  Różne rozliczenia 

Rozdział 75818  Rezerwy ogólne i celowe 

  pozostałe wydatki bieżące 

27.956 

27.956 

27.956 

0 

0 

0 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

  pozostałe wydatki bieżące 

4.465 

4.465 

4.465 

0 

44.465 

44.465 

0 

44.465 

Razem wydatki   32. 421 44.465 

Ogółem zwiększenie wydatków  12.044 

Jak wynika z uzasadnienia uchwały w związku z faktem, iż zmniejszenie dotacji w rozdziale 85202 o 

kwotę 27.956 zł w istotny sposób zakłóciłoby bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej 

„Anna”, na wniosek Dyrektora tej jednostki uzupełnia się powstały niedobór środkami 

pochodzącymi z rezerwy ogólnej – zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 27.956 zł. 

 

Na posiedzeniu Kolegium wyznaczone na dzień 12 grudnia 2007 r. przedstawiciel Powiatu 

zawiadomionego prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak stanowi art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych budżet 

jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i 

rozchodów tej jednostki.  Uchwała budżetowa jest aktem normatywnym stanowiącym stosownie do 

dyspozycji art. 165 ust. 3 cyt. ustawy podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego, stąd też rada powiatu jako organ wyłącznie właściwy do uchwalania budżetu 

powiatu (art. 12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym) uprawniona jest do ujęcia w jej treści 

poszczególnych wydatków – sytuowanych w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji 

budżetowej oraz określeniu zakresu upoważnienia do wykonywania budżetu przez zarząd. 

Zgodnie z art. 32 ust. 1  ustawy o samorządzie powiatowym zarząd wykonuje 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.  

Powołane normy kompetencyjne w odniesieniu do zasad planowania i dysponowania środkami 

publicznymi winny być jednak normatywnie identyfikowane z zakresem Działu IV „Budżet 

jednostki samorządu terytorialnego”, Rozdziału 3 „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego” ustawy o finansach publicznych, w tym artykułach 188 ust. 1 pkt 1 oraz 188 ust. 1 

pkt 2 cyt. ustawy stanowiących odpowiednio o możliwości dokonywania w toku wykonywania 

budżetu przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego 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; 

− przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem  

wydatków, którego przedmiot w odniesieniu do zakresu kompetencji zarządu znajduje ponadto 

powiązanie z dyspozycją art. 173 ust. 5 ustawy o finansach publicznych stanowiącej, iż 

rezerwami, o których mowa w ust. 1 (ogólną i celową)  dysponuje zarząd jednostki samorządu 

terytorialnego. 

W tym stanie stosownie do brzmienia przywołanych regulacji implikacją zmniejszenia planu 

dochodów z tyt. zmiany kwoty dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa winno być 
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obligatoryjne zmniejszenie w tożsamej wielkości planu wydatków finansowanych z przywołanego 

źródła dochodów, natomiast przedmiotowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wys. 27.956 zł 

celem uzupełnienia niedoboru środków budżetu związanego z zmniejszeniem planu dochodów w 

dziale 852, rozdz. 85202, § 2130 w tożsamej kwocie 27.956 zł nie może być uznane za 

rozdysponowanie rezerwy ogólnej zgodnie z planowanym przeznaczeniem  wydatków.  

Tym samym przywołane zmiany w budżecie jednostki samorządu terytorialnego nie mogą 

znajdować uzasadnienia w szczególności w przywołanych w podstawie prawnej uchwały nr 

190/2007 Zarządu Powiatu Krapkowickiego dyspozycjach art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie 

powiatowym, art.  188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 173 ust. 5 ustawy o 

finansach publicznych, a także legitymacji art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.  

Na niniejszą uchwałę Kolegium 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 

 


