
Uchwała Nr 89/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z 12 października 2011 roku 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Zarządu Powiatu w Górze 
nr 39/11 z 9 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Górowskiego na 2011 rok 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 

obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 55, poz.577 z późn. zm.) oraz art. 79 ust. 1 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, 
poz.1592 z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

§ 1 

Stwierdza się nieważność części uchwały Zarządu Powiatu w Górze nr 39/11  
z 9 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 
rok dotyczącej zmian planu dochodów w rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe" § 2007 
oraz planu wydatków w rozdziale 80130 § 4417, 4127, 4177, 4217, 4247, 4307, 
4427, wobec istotnego naruszenia art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uzasadnienie 

Uchwała Zarządu Powiatu w Górze nr 39/11 z 9 września 2011 roku  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 13 września 2011 roku. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oceniając zgodność  
z prawem postanowień przedmiotowej uchwały ustaliło, co następuje. 

Przedmiotową uchwałą Zarządu Powiatu w Górze dokonano następujących 
zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok w zakresie rozdziału 80130 "Szkoły 
zawodowe": 
1) zwiększono plan dochodów w rozdziale 80130, § 2007 "Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności  
w ramach budżetów środków europejskich" o kwotę 527.581 zł. 

2) zwiększono plan wydatków w §§ 4127, 4177, 4217, 4247, 4307, 4427 łącznie 
o kwotę 527.581 zł zł. 

Z uzasadnienia do przedmiotowej uchwały wynika, że powyższe zmiany są 
związane z "podpisaniem przez Zespół Szkół w Górze umów z Fundacją Rozwoju 
Systemu Edukacji na realizację dwóch projektów w ramach Programu Leonardo da 
Vinci na wymianę międzynarodową uczniów - kwota dofinansowania 527.581 zł. 

Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm., dalej -ufp) w toku wykonywania 
budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów 
i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych 
z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 
innych jednostek sektora finansów publicznych. Środki uzyskane przez Powiat 
w ramach umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  
nr 2011-1-PL1-LEO01-19147 oraz 2011-1- PL1LEO01-18822 nie są dotacją 
wskazaną w art. 257 pkt 1 ufp. 



2 

 

W oparciu o powyższe stwierdzić należy, że dokonując opisanych zmian  
w planie dochodów i wydatków w zakresie rozdziału 80130 Zarząd w sposób istotny 
naruszył treść art. 257 pkt 1 ufp. 

Kolegium Izby wskazuje, że dokonując ww. zmian w uchwale budżetowej 
błędnie zastosowano klasyfikację dochodów i wydatków oraz ostatnią cyfrę 
paragrafów "7". Program oświatowy "Uczę się przez całe życie", którego część 
stanowi Program Leonardo da Vinci jest programem finansowanym z budżetu Unii 
Europejskiej. W związku z powyższym środki pochodzące z tego programu należy 
klasyfikować w § 270 "Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł" z czwartą cyfrą "1" - "Finansowanie programów ze 
środków pochodzących z Unii Europejskiej" i 2 "Współfinansowanie programów 
realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej" (pismo 
Ministerstwa Finansów z 13 lipca 2010 roku nr ST1-4834-98/BTM/2010/606). 

Natomiast wydatki w zależności od rodzaju w odpowiednich paragrafach z czwartą 
cyfrą 1 lub 2. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu orzekło, jak w sentencji.  

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