
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

U c h w a ł a    Nr    12/48/2006 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 2 sierpnia 2006 r. 

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

regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. 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) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

w § 1 uchwały nr XLII/331/2006 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 

czerwca 2006 r. w sprawie  zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego na 2006 rok naruszenie art. 165 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych polegające na zaniechaniu określenia przeznaczenia 

kwoty 4.629 zł pozostającej po zbilansowaniu dochodów  i przychodów oraz wydatków i 

rozchodów.  

 

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

 

W dniu 3 lipca 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

XLII/331/2006 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w 

sprawie  zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2006 

rok, w której treści przywołując w podstawie prawnej legitymację art. 12 pkt 5 ustawy o 

samorządzie powiatowym oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych dokonano zmiany budżetu polegającej na: 

− zwiększeniu dochodów o kwotę 206.842 zł, 

− zwiększeniu wydatków o kwotę 2.282.211 zł. 

Jak zawarto w treści  uchwały źródłem finansowania niedoboru w kwocie 2.075.369 zł są 

przychody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z tytułu: 

− (§ 9520) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.050.000 zł, 

− (§ 9570) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 25.369 zł. 

Ponadto Rada Powiatu dokonała zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 4.629 zł 

stanowiącą udzieloną pożyczkę (§ 9620 – pożyczki udzielone na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej). 

Jak wynika z  uzasadnienia uchwały (s. 4) zmniejszenie rozchodów Powiatu związane 

z udzieleniem pożyczki dla samorządu województwa (finansowanej ze środków nadwyżki 

budżetowej z lat ubiegłych) na realizację projektu „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny” o 

kwotę 4.629 zł implikowało przeznaczeniem tej kwoty na sfinansowanie wydatków bieżących 

w rozdziale 75011 (wynagrodzenia i pochodne) w wys. 1.104 zł oraz w rozdziale 75020 

(§ 6639) w wys. 3.525 zł.  

Ponadto w uzasadnieniu wskazano wielkości kwot bilansujących budżet zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

Dochody budżetu 52.442.059 zł Wydatki budżetu 59.111.572 zł 

Przychody 6.772.884 zł Rozchody 103.371 zł 

 59.214.943 zł  59.214.943 zł 
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W świetle rozbieżności przywołanego wyżej zestawienia z wielkościami planu budżetu na 

koniec II kwartału 2006 r.  ustalonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową na podstawie 

przesłanych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski uchwał w sprawie budżetu na 2006 rok, 

tj.: 

Dochody budżetu 52.442.059 zł Wydatki budżetu 59.111.572 zł 

Przychody 6.777.513 zł Rozchody 103.371 zł 

 59.219.572 zł  59.214.943 zł 

w złożonych dnia 28 lipca 2006 r. przez Skarbnika Powiatu wyjaśnieniach podniesiono, iż 

dokonane uchwałą nr XLII/331/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. zmiany w budżecie powiatu 

zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały. Wyjaśniono również, że kwota 

zmniejszonych rozchodów w wys. 4.629 zł zwiększyła nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.   

Na posiedzeniu Kolegium wyznaczonym na dzień 2 sierpnia 2006 r. przedstawiciel Powiatu 

zawiadomionego prawidłowo nie stawił się.   

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak stanowi art. 12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej 

właściwości rady powiatu należy  uchwalanie budżetu powiatu, którego treść określa art. 165 

ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych stanowiąc, że jest to roczny 

plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki. Podstawą gospodarki 

finansowej zgodnie z brzmieniem art. 165 ust. 3 cyt. ustawy jest uchwała budżetowa, której 

strukturę określa dyspozycja art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 powoływanej ustawy o finansach 

publicznych nakazująca określenie m.in.: 

1) prognozowanych dochodów, 

2) wydatków budżetu, 

3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, 

4) przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Przywołane elementy uchwały budżetowej umożliwiają identyfikację bilansu 

zrównoważonego budżetu, tj. stanu w którym dochody i przychody równoważą wydatki i 

rozchody.   

W ustalonym stanie faktycznym bilans budżetu został naruszony, bowiem jak wynika 

z literalnej wykładni normatywnej treści uchwały nr XLII/331/2006 Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie  zmian budżetu i zmian w 

budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2006 rok zaniechano określenia 

przeznaczenia kwoty 4.629 zł pozostającej po zbilansowaniu dochodów  i przychodów oraz 

wydatków i rozchodów określonych § 1 przedmiotowej uchwały. Kontekst ustalonego stanu 

faktycznego akcentowany przez powiat „domyślnym przekazaniem zmniejszonych 

rozchodów na zwiększone przychody” nie zasługuje na aprobatę, bowiem w takim 

odniesieniu zmniejszeniu stanu rozchodów budżetu o kwotę 4.629 zł winno towarzyszyć 

odpowiednio mniejsze od określonego uchwałą (25.369 zł) zwiększenie przychodów z tytułu 

nadwyżki z lat ubiegłych. Stwierdzić przy tym zdaniem Kolegium należy, iż postanowienia 

uchwały budżetowej winny być jednoznacznie sformułowane i z zasady odrzucić należy stan, 

w którym wiążąca wykładnia dokonywanych zmian budżetu następuje w oderwaniu od 

literalnej treści zapisów uchwały budżetowej, na podstawie wyjaśnień dotyczących „intencji” 

wprowadzanych zmian. Wskazać należy, iż na podstawie złożonych wyjaśnień nie jest 

możliwa jednorodna ocena ustalonego stanu z uwagi na wskazanie w istocie dwóch różnych 

źródeł finansowania planowanych przedmiotową uchwałą wydatków, gdyż z jednej strony 

wynikający z uzasadnienia uchwały zapis o  zmniejszeniu rozchodów Powiatu o kwotę 4.629 

zł implikujący przeznaczeniem tej kwoty na sfinansowanie wydatków bieżących w rozdziale 

75011 (wynagrodzenia i pochodne) w wys. 1.104 zł oraz w rozdziale 75020 (§ 6639) w wys. 

3.525 zł – a więc dotyczący określenia przychodów m.in. z tytułu § 9570 klasyfikacji 

budżetowej - finansującego niedobór w kwocie 2.075.369 zł - przeczy stwierdzeniu, że kwota 



3 

zmniejszonych rozchodów zwiększyła stan (rachunkowy) nadwyżki budżetowej z lat 

ubiegłych. 

Tym samym uznać należy, iż zaniechanie określenia przeznaczenia kwoty 4.629 zł 

pozostającej po zbilansowaniu dochodów  i przychodów oraz wydatków i rozchodów nie 

znajduje uzasadnienia w powołanych w podstawie prawnej uchwały przepisach art. 12 pkt 5 

ustawy o samorządzie powiatowym i art. 165 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych.  

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. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na 

zasadzie art. 85 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 

 
 

 


