
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    O P O L U  

 

U c h w a ł a      Nr  13/55/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 13 czerwca 2007 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001r. nr 55, poz. 

577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149, poz. 

1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104; z 

2006 r.  nr 249, poz. 1832) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2001 r. DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 

113, poz. 984; z 2003 r. DzU nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 

2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 

2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć  

zarządzenia nr 109/07 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 maja 2007 r.  w sprawie częściowego 

rozdysponowania rezerwy ogólnej z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 

ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 188 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych. 

 

U z a s a d n i e n i e  

Zgodnie z dyspozycją art. 90 ustawy o samorządzie gminnym dnia 14 maja 2007 r. do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono zarządzenie nr 109/07 Burmistrza Strzelec 

Opolskich z dnia 7 maja 2007 r.  w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej, w 

którego treści (§ 1) dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w wys. 50.000 zł poprzez 

dokonanie zmiany planu wydatków (§ 2) zgodnie z poniższym zestawieniem: 

− zmniejszenie Dział 758 „Różne rozliczenia”, Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, 

§ 4810 „Rezerwy” w wys. 50.000 zł, 

− zwiększenie Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, Rozdział 90001 

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” 

w wys. 50.000 zł. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 13 czerwca 2007 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo stawił się wyjaśniając m.in., iż. Rada Miejska w okresie od 

uchwalenia budżetu do 7 maja 2007 r. nie dokonała zmiany struktury przedmiotowej 

rezerwy. W odniesieniu do interpretacji art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 

publicznych, przedstawiciel gminy podniósł, iż Rada Miejska uznała, iż dokonując podziału 

rezerwy może ją rozdysponować na każdy wydatek zaplanowany w budżecie. Uznaliśmy, że 

jeżeli wydatek jest zaplanowany to rozdysponowując rezerwę będzie ona zgodna z 

planowanym wydatkiem.  

Generalnie planując rezerwę ogólną trudno określić jej przeznaczenie, skoro rezerwa 

pozostaje w dyspozycji burmistrza wydaje się, że nasze działanie jest uzasadnione.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 
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Jak stanowi art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych budżet 

jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i 

rozchodów tej jednostki.  Uchwała budżetowa jest aktem normatywnym stanowiącym stosownie do 

dyspozycji art. 165 ust. 3 cyt. ustawy podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego, stąd też rada miejska jako organ wyłącznie właściwy do uchwalania budżetu gminy 

(art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym) uprawniona jest do ujęcia w jej treści 

poszczególnych wydatków – sytuowanych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z 

wyodrębnieniem rodzaju wydatków (bieżące lub majątkowe). 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wójt (burmistrz) wykonuje uchwały rady 

gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, w tym jak stanowi art. 30 ust. 2 pkt 4 cyt. 

ustawy do jego zadań należy w szczególności wykonywanie budżetu. W przywołanych ramach 

sytuować należy dyspozycję art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którą 

wójtowi gminy (burmistrzowi) przysługuje wyłączne prawo dysponowania rezerwami budżetu 

gminy. 

Powołane wyżej normy ustrojowe w aspekcie kompetencji organu jednostki samorządu 

terytorialnego do dysponowania rezerwami utworzonymi w budżecie jednostki samorządu 

terytorialnego znajdują również odzwierciedlenie w treści art. 173 ust. 5 ustawy o finansach 

publicznych jednoznacznie stanowiącej o dysponowaniu rezerwami przez burmistrza. 

W tym  miejscu wskazać jednak należy, iż zakres przedmiotowy dysponowania rezerwami jest 

prawnie określony i winien zostać odniesiony do zasad planowania i dysponowania środkami 

publicznymi normatywnie identyfikowanymi z postanowieniami Działu IV „Budżet jednostki 

samorządu terytorialnego”, Rozdziału 3 „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego” ustawy o finansach publicznych, w tym art. 188 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy 

stanowiącym o przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym 

przeznaczeniem  wydatków.  Zatem wyodrębnienie rezerwy ogólnej w strukturze planu wydatków 

stosownie do brzmienia art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w grupie wydatków 

bieżących lub majątkowych rozstrzyga o zgodnym z planowanym ich przeznaczeniem. 

Tym samym dokonane przedmiotowym zarządzeniem Burmistrza nr 109/07 z dnia 7 maja 2007  r. 

rozdysponowanie rezerwy ogólnej klasyfikacyjnie ujętej w Dziale 758, Rozdział 75818, § 4810 

zgodnie z planem wydatków może nastąpić wyłącznie na finansowanie wydatków bieżących, 

bowiem jak jednoznacznie wynika z literalnej treści § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 

14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i 

rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych § 481 „Rezerwy”  nie obejmuje 

rezerwy wymienionej w paragrafie 482 i 680, tj.: 

− (§ 482) Rezerwy subwencji ogólnej, 

− (§ 680) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 

W tym stanie rozdysponowanie przedmiotowej rezerwy ogólnej na wydatki majątkowe  dokonane 

zarządzeniem nr 109/07 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie 

częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej nie znajduje legitymacji w powołanych w 

podstawie prawnej przepisach  art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie 

gminnym oraz art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

 Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - 

na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 
              Przewodniczący Kolegium 



3 

 


