
Uchwała Nr 73/2009 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 16 września 2009 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 159/288/09 
Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w planie wydatków w budżecie powiatu na rok 2009 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (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 (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 159/288/09 Zarządu Powiatu Wołowskiego 
z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków 
w budżecie powiatu na rok 2009 w części dotyczącej przeniesienia wydatków 
budżetowych w kwocie 20 000 zł z działu 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" do 
działu 801 - "Oświata i wychowanie", wobec istotnego naruszenia przepisu art. 188 
ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.).  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr 159/288/09 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 10 sierpnia 2009 
roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków w budżecie powiatu na rok 
2009 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 16 sierpnia 2009 r. 

Kolegium Izby badając uchwałę stwierdziło, że Zarząd Powiatu dokonał 
przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, 
zmniejszając wydatki w dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" oraz 
zwiększając wydatki w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" odpowiednio o kwotę 
20 000 zł. 

Kompetencje organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do 
dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zostały określone 
w ustawie o finansach publicznych. Wynikają one, albo wprost z ustawy w zakresie 
uregulowanym w art. 188 ust. 1, 1a i 1b, albo z upoważnienia organu stanowiącego 
udzielonego na podstawie ust. 2 tego artykułu. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 188 
ust. 2 pkt 1) ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może 
upoważnić zarząd do dokonywania innych zmian w planie wydatków, z wyłączeniem 
przeniesień wydatków między działami. A zatem w świetle tego unormowania 
przeniesienia wydatków między działami może dokonać wyłącznie organ stanowiący. 

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

Na niniejszą uchwałę Zarządowi Powiatu Wołowskiego 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 dnia jej doręczenia. 

 
Przewodniczący Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu 

 
/-/ dr Bogdan Cybulski 


