
UCHWAŁA NR 107/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 17 grudnia 2008 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 46/08 Zarządu Powiatu 
w Górze z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Górowskiego na 2008 rok  
 
 

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 części uchwały nr 46/08 Zarządu Powiatu w Górze 
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 
rok w zakresie dokonanego zwiększenia wysokości rezerwy ogólnej — z powodu 
istotnego naruszenia art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 12 pkt 5 ustawy z 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 ze zm.).   

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

UZASADNIENIE 

Uchwała nr 46/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie 
zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok, wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 25 listopada 2008 roku. 

Przedmiotową uchwałą Zarząd Powiatu dokonał zwiększenia rezerwy ogólnej 
o kwotę 132 zł w dziale 758, rozdziale 75818 § 4810 w załączniku nr 2 „Zwiększenie 
oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok”. 
Jako podstawę podjęcia przedmiotowej uchwały Zarząd Powiatu wskazał art. 32 ust. 2 
pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz uchwałę nr XV/66/07 Rady 
Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 
2008 rok.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu zważyło, co następuje:  
Przyjęta regulacja narusza kompetencję organu stanowiącego powiatu. Zarząd 

powiatu jako organ wykonawczy nie może wprowadzać do budżetu powiatu zmian, do 
których podjęcia kompetencje spoczywają po stronie organu stanowiącego. W świetle 
art. 12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu 
należy uchwalanie budżetu powiatu, a więc również tworzenie rezerw (art. 173 ust. 1 
ufp). Wyłączna kompetencja organu stanowiącego do uchwalania budżetu obejmuje 
także prawo do dokonywania w nim zmian (wyrok NSA z 2 października 2002 r. I SA/Gd 
1245/02). Natomiast organ wykonawczy posiada kompetencje do przenoszenia 
wydatków z rezerw budżetowych. W art. 173 ust. 5 ufp ustawodawca wskazał, iż 
rezerwami dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym Zarząd 
Powiatu w Górze mógł jedynie rozdysponować utworzoną rezerwę ogólną. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu orzekło jak w sentencji. 
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Na niniejszą uchwałę Zarządowi Powiatu w Górze przysługuje skarga, którą wnosi 
się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 
za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 
30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.  
 

 
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


