
Uchwała nr 48/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 4 czerwca 2008 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 114/2008 Zarządu 
Powiatu Zgorzeleckiego z 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w planie 

dochodów i wydatków w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2008 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 ze zm.) oraz art.79 ust. 1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 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 114/2008 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego 
z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków 
w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2008 rok w części zwiększenia wydatków w dz.801 
“Oświata i wychowanie” rozdz.80120 “Licea ogólnokształcące” §6050 “Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3.726 zł z przeznaczeniem na realizację 
zadania “przygotowanie dokumentacji projektowej na boiska sportowe przy LO 
w Zgorzelcu” objętego załącznikiem do uchwały budżetowej w sprawie limitów wydatków 
na wieloletnie programy inwestycyjne, wobec istotnego naruszenia art.166 ust.4 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 114/2008 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2008 

roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie powiatu zgorzeleckiego 
na 2008 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół 
w Jeleniej Górze - 6 maja 2008 roku. 

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego przedmiotową uchwałą dokonał zwiększenia 
wydatków na zadanie inwestycyjne objęte limitem wydatków na WPI w dziale 801 
“Oświata i wychowanie” rozdz.80120 “Licea ogólnokształcące” §6050 “Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 3.726 zł w drodze przeniesienia wydatków 
w tym samym dziale i rozdziale z §4040 “Dodatkowe wynagrodzenie roczne”. W świetle 
regulacji art.166 ust.4 ustawy o finansach publicznych organem uprawnionym do 
zwiększania wydatków, o których mowa wyżej jest organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego. Zgodnie bowiem z cytowanym wyżej przepisem zmiana kwot 
wydatków na realizację zadań objętych WPI następuje w drodze uchwały organu 
stanowiącego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonanie 
programu. Zarząd Powiatu dokonując powyższej zmiany naruszył zatem ustawowe 
kompetencje organu stanowiącego do dokonywania zmian w budżecie. 

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

 
Na niniejszą uchwałę Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego przysługuje skarga, którą 

wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Świętego 
Mikołaja 78/79 w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały za 
pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 

 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


