
Uchwała nr 36/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 21 marca 2007 roku 
 
w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 18/07 Zarządu Powiatu 

w Jaworze z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Jaworskiego na 2007 rok 

 

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

 
 

§ 1. 
Stwierdza się nieważność uchwały nr 18/07 Zarządu Powiatu w Jaworze 

z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 
2007 rok w części dotyczącej ujętych w § 1 dochodów i wydatków w dz. 853 
„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy 
pracy”, § 2690 „Środki z funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem 
na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 
pracowników powiatowego urzędu pracy” w kwocie 206.300 zł z powodu naruszenia 
art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Uzasadnienie 

Uchwała nr 18/07 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 6 marca 2007 roku 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 rok wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej - Zespołu w Legnicy 7 marca 2007 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
stwierdziło, iż Zarząd Powiatu dokonał w niej m.in. zwiększenia dochodów 
i wydatków o kwotę 206.300 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy na 
finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne 
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (dz. 853, rozdz. 85333, § 2690).  

W podstawie prawnej uchwały Zarządu powołano przepis art. 188 ust. 1 pkt 1 
ustawy o finansach publicznych upoważniający Zarząd do wprowadzenia do 
budżetu zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz 
z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. 

Otrzymane z Funduszu Pracy środki nie mają charakteru dotacji, o których 
mowa we wskazanym artykule oraz w rozumieniu pozostałych przepisów 
wymienionej ustawy. 

Brak podstaw prawnych dla organu wykonawczego jednostki samorządu 
terytorialnego do dokonywania tego rodzaju zmian w budżecie oznacza, iż Zarząd 
Powiatu podejmując sporną uchwałę naruszył kompetencje Rady Powiatu do 
dokonywania zmian w budżecie, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków 
w związku z otrzymanymi dotacjami pochodzącymi z funduszy celowych. 

W zaistniałej sytuacji środki w kwocie 206.300 zł powinny być wprowadzone 
do budżetu uchwałą Rady Powiatu. 
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Na niniejszą uchwałę Zarządowi Powiatu w Jaworze przysługuje skarga, którą 
wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Świętego 
Mikołaja 78/79 w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 
 

 
 

Zastępca Przewodniczącego Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ mgr Grażyna Kulikowska 


