
Uchwała nr 67/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z dnia 20 lipca 2005 r. 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 584/2005  
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 23 czerwca 2005 r.  

w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 79 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Stwierdza się nieważność załącznika nr 6 „Limit wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne w latach 2005-2007” do uchwały nr 584/2005 Zarządu 
Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu, w związku z istotnym naruszeniem art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148 ze zm.).  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
UZASADNIENIE 

Uchwała nr 584/2005 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 23 czerwca 
2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu, wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 29 czerwca 2005 roku. 

Przedmiotową uchwałą Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej nadał nowe 
brzmienie załącznikowi „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 
w latach 2005 – 2007” (załącznik nr 6).  

Powyższa regulacja w istotny sposób narusza art. 110 ust. 4 ustawy o finan-
sach publicznych. Zgodnie z powyższym przepisem zmiana kwot wydatków na reali-
zację programu inwestycyjnego następuje w drodze uchwały organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania programu 
lub wstrzymującej jego wykonywanie. W związku z powyższym należy stwierdzić,
iż organ wykonawczy Zarząd Powiatu włączając wieloletni program inwestycyjny 
powiatu do swojej regulacji płynącej z upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia 
wynikającego z uchwały budżetowej, wkroczył w wyłączne kompetencje organu 
stanowiącego jakim jest rada powiatu w zakresie uchwalania wieloletniego progra-
mu inwestycyjnego, o czym stanowi art. 110 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w związku 
z jednoznacznym przypisaniem kompetencji uchwalania, zmiany lub zawieszenia 
wieloletniego programu inwestycyjnego organowi stanowiącemu, nie posiada żadnej 
kompetencji, nawet w zakresie ujednolicenia tekstu WPI w związku z wcześniejszy-
mi zmianami organu stanowiącego.  

Kolegium zwraca ponadto uwagę na błąd, polegający na braku spójności 
pomiędzy załącznikiem nr 5 do uchwały – Wykaz udzielonych dotacji, w którym 
w rozdz. 85202 „Przekazanie dotacji na prowadzenie DPS” zapisano kwotę 421.168 
zł, a częścią normatywną uchwały, gdzie kwotę tę określono w wysokości 430.634 
zł. Jest to uchybienie nieprowadzące do stwierdzenia nieważności przedmiotowej 
uchwały w tej części.  

 
Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu orzekło jak w sentencji. 
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Na niniejszą uchwałę Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej przysługuje 
skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, 
ul. Świętego Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.  

 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


