
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    O P O L U  

 

U c h w a ł a      Nr  13/58/2007 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 13 czerwca 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; z 2006 r.  nr 

249, poz. 1832) 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 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 pkt 7 uchwały nr 39/07 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 

2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 rok w części dotyczącej zmiany planu 

wydatków bieżących budżetu w dziale 852 „Pomoc społeczna” polegającej na zmniejszeniu planu 

wydatków w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” oraz zwiększeniu planu 

wydatków implikującego utworzeniem nowego rozdziału klasyfikacji budżetowej 85295 „Pozostała 

działalność”, nieujętego uprzednio w treści uchwały budżetowej na 2007 rok przez Radę Powiatu 

Brzeskiego z powodu naruszenia art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym w zw. z § 

12 ust. 1 uchwały nr III/18/06 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie 

budżetu Powiatu na 2007 rok. 

 

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

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 39/07 z dnia 24 maja 2007 r. 

Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 rok, w której treści 

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego na podstawie legitymacji art. 32 ust. 2 pkt 4 

ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 12 uchwały nr III/18/06 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 

21 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2007 rok dokonał zmiany planu wydatków 

bieżących budżetu  w dziale 852 „Pomoc społeczna” polegającej na zmniejszeniu planu wydatków 

w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” w wys. 2.400 zł oraz zwiększeniu planu 

wydatków w powołanej wielkości 2.400 zł implikującego utworzeniem nowego rozdziału 

klasyfikacji budżetowej 85295 „Pozostała działalność”.   

Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego w stanowiącej podstawę gospodarki finansowej 

Powiatu uchwale nr III/18/06 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie 

budżetu Powiatu na 2007 rok (z późn. zm.) po stronie planu wydatków działu 852 „Pomoc 

społeczna” nie sytuowano rozdziału 85295 „Pozostała działalność”.  

W przedłożonych przez Starostę Powiatu Brzeskiego wyjaśnieniach dotyczących uchwały Zarządu 

Powiatu Brzeskiego nr 39/07 z dnia 24 maja 2007 r. (sygn. Fn.II.3160-56/07 z 8.06.2007 r.) 

zawarto, iż ujęty w powyższej uchwale  rozdział 85295 „Pozostała działalność” nie był 
wprowadzony uchwałą Rady Powiatu. Wprowadzono go po raz pierwszy uchwałą nr 37/07 Zarządu 
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Powiatu Brzeskiego z dnia 17 maja 2007 r., natomiast po raz drugi uchwałą nr 39/07 Zarządu 
Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2007 r. Przeniesienie środków do rozdziału 85295 było 
niezbędne, w celu wypłacenia ZFŚS emerytom, nauczycielom w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych.  
 Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 13 czerwca 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 w roku budżetowym, 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 określających kształt zadań oraz przyporządkowane 

im wielkości (kwoty) - sytuowane zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych co 

najmniej w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:  

− wydatków bieżących, w tym w szczególności: 

• wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 

• dotacji, 

• wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, 

• wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, 

− wydatków majątkowych. 

Zgodnie z art. 184 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego może w uchwale budżetowej zawrzeć upoważnienie dla zarządu jednostki 

samorządu terytorialnego do dokonywania zmian w zakresie określonym w art. 188 ust. 2, tj. do 

dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

W związku z powyższym Rada Powiatu Brzeskiego w § 12 ust. 1 uchwały nr III/18/06 Rady 

Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2007 rok powtarzając 

ustawową formułę określiła ramy upoważnienia Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie 
wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 
Wskazując, iż powołane w podstawie prawnej przedmiotowego zarządzenia przepisy związane są z 

zakresem wykonywania budżetu określonym Rozdziałem 3 "Wykonywanie budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego" Działu IV "Budżet jednostki samorządu terytorialnego" ustawy o 

finansach publicznych stwierdzić należy, że nie znajduje prawnego uzasadnienia możliwość 

dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powodująca „przeniesienia poza treść 

uchwalonego budżetu”, tj. tworząca nowy rozdział klasyfikacji budżetowej i przyporządkowująca 

mu określoną wysokość wydatków budżetowych. Ustawowe ramy upoważnienia związane są zatem 

wyłącznie z możliwością dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami uprzednio 

ujętymi przez organ stanowiący w uchwale budżetowej.  

W tym stanie stwierdzić należy, iż dokonane przedmiotową uchwałą nr 39/07 z dnia 24 maja 

2007 r. Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 rok zmiany 

planu wydatków bieżących budżetu  w dziale 852 „Pomoc społeczna” polegające na zmniejszeniu 

planu wydatków w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” oraz zwiększeniu planu 

wydatków implikujące utworzeniem nowego rozdziału klasyfikacji budżetowej 85295 „Pozostała 

działalność” - nieujętego uprzednio w treści uchwały budżetowej na 2007 rok przez Radę Powiatu 

Brzeskiego - nie mogąc znajdować normatywnego uzasadnienia w treści powoływanych 

w podstawie prawnej dyspozycji art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 12 

ust. 1 uchwały nr III/18/06 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu 
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Powiatu na 2007 rok wykraczają poza ustawowe granice wykonywania budżetu, gdyż Zarząd 

Powiatu Brzeskiego w istocie rozstrzygnął w powołanym zakresie o kształcie nowych zadań i 

wysokości przeznaczonych na ich realizację wydatków budżetowych, do czego uprawniona jest na 

podstawie art. 12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym wyłącznie Rada Powiatu Brzeskiego. 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

 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 

 

 

 

 

 

 


