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UCHWAŁA NR 13/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr III/15/2010 Rady Powiatu w Opatowie 
z dnia 29 grudnia 2010r, dotyczącej zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu 
w 2010 r. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym: 

Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby 

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk - sprawozdawca, 
Iwona Kudła, Joanna Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas 

Na podstawie art. 79 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz.1592 z późn. zm) w związku z art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 98 
poz. 1071 z późn zm.) 

postanawia 

wskazać naruszenie prawa w Uchwale Nr III/15/2010 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 
grudnia 2010 r, w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2010 r, 
polegające na nie dopełnieniu obowiązku jednoznacznego określenia planu wydatków, co 
stanowi naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), 

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Powiatu w Opatowie Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r, w sprawie 
dokonania zmian w budżecie na 2010r, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu w dniu 4 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 11 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych została 
objęta postępowaniem nadzorczym. 
W wyniku tego postępowania stwierdzono, że w § 1 ust 2 omawianej uchwały Rada Powiatu 
w Opatowie dokonała zmian planu wydatków stosownie do zapisów zawartych w załączniku Nr 
2 do badanej uchwały. 
Rada Powiatu w w/w załączniku dokonała zmiany planu wydatków; 
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85303 „Specjalne ośrodki szkolno - 
wychowawcze”, § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, 
- w dziale 854, rozdz. 85406 „Poradnie psychologiczno– pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne”, § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, 
- w dziale 854, rozdz. 85406 § 4410 „Podróże służbowe krajowe”, 
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80111 „Gimnazja specjalne”, § 4210, 
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określając kwoty planu wydatków przed zmianą dokonaną w tej uchwale i po dokonaniu tej 
zmiany w kwotach niezgodnych ze zmianami które określała uchwała budżetowa po 
uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego 2010. 
Plan wydatków po zmianach w dziale 854, rozdz. 85403 § 4210 przed zmianą dokonaną 
w badanej uchwale wynosił bowiem 165.626,00 zł, zaś w załączniku nr 2 do badanej uchwały 
określono go na kwotę 166.266,00 zł. Plan po dokonaniu zmian w tej podziałce klasyfikacyjnej 
wynosił wg stanu wykazanego w załączniku Nr 2 - 180.836,00 zł, zaś zgodnie z wartościami 
ujętymi w budżecie po dokonanych zmianach wynosił 180.236,00 zł. 
Podobne rozbieżności stwierdzono; 
- w dziale 854, rozdz. 85406 § 4210 gdzie plan wydatków przed dokonaną w uchwale Nr 
III/15/2010 zmianą zgodnie z zapisami zawartymi w tej uchwale wynosił 19.108,00 zł, zaś po 
zmianach został określony na kwotę 24.266,00 zł., z budżetu wynikają zaś odpowiednio kwoty 
18.626,00zł i 23.784,00zł, 
- w dziale 854, rozdz. 85406 § 4410 gdzie plan wydatków określono na kwoty 3.659,00zł (przed 
zmianą) i 3.612,00zł ( po zmianie ), zaś z ewidencji wynikają odpowiednio kwoty 4.141,00zł 
i 4.094,00zł. 
- w dziale 801, rozdz. 80111 § 4210 gdzie plan wydatków określono na kwoty 22.914,00zł (przed 
zmianą) i 25.184,00zł ( po zmianie ), zaś z ewidencji wynikają odpowiednio kwoty 23.514,00 zł 
i 25.784,00 zł. 
Powyższa zmiana narusza więc uregulowania zawarte w art. 212 ust 1 pkt 2 w związku z art. 236 
ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane wydatki nie zostały prawidłowo określone. 

Jednakże z uwagi na okoliczność że badana Uchwała dotyczy roku budżetowego 2010, który już 
się zakończył Kolegium ogranicza się jedynie do wskazania, że podjęcie uchwały nastąpiło 
z naruszeniem prawa i na podstawie odesłania zawartego w art. 79 ust 5 ustawy o samorządzie 
powiatowym odpowiednio do art. 158 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego orzeka jak 
w sentencji. 
 

Przewodniczący Kolegium 


