
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr  5/30/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 27 lutego 2008 r. 
 

 Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. 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) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

 

w uchwale nr XVII/121/07 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu na 2008 rok nieprawidłowe wyodrębnienie w ramach rezerwy ogólnej 

wielkości wydatków z tyt. rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego, co jest niezgodne z art. 173 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 26 ust. 

4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

 

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

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XVII/121/07 Rady Miejskiej 

w Prószkowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, w której treści 

ujęto w ramach rezerwy ogólnej w wys. 160.000 zł (dział 758, rozdz. 75818) środki w wys. 10.000 

zł z przeznaczeniem na rezerwę zarządzania kryzysowego. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w uchwale nr 531/2007 z dnia 13 

grudnia 2007 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Prószkowa projekcie uchwały 

budżetowej na 2008 rok wskazał, że „w odniesieniu do ustalonego planu wydatków w dziale 758 

„Różne rozliczenia”, rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w wys. 160 000 zł, którego 

przedmiot związany jest z zaplanowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 160 000 zł, z tego 10 000 zł z 

przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe (objaśnienia do projektu) Skład Orzekający zwraca 

uwagę, że na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

(DzU z 2007 r. nr 89, poz. 590) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę 

celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% 

bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki 

inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Tym samym 

sytuowanie przedmiotowych wydatków w ramach rezerwy ogólnej implikuje wskazaniem jako 

naruszonego powołanego wyżej przepisu”.  

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 27 lutego 2008 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (DzU z 2007 r. nr 89, poz. 590) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 

tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 

wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na 

obsługę długu. W tym stanie sytuowanie w ramach rezerwy ogólnej wielkości wydatków 
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związanych z obligatoryjnym utworzeniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego uchybia dyspozycji art. 173 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 

(rezerwy celowe są tworzone na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji 

budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu) w zw. z cyt. art. 26 ust. 4 

ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 

W kontekście ustalonego stanu faktycznego jego prawna ocena umożliwia przyjęcie kwalifikacji 

nieistotnego naruszenia prawa, bowiem nieprawidłowe sytuowanie w treści rezerwy ogólnej 

przedmiotowych środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 

nie naruszyło określonych art. 173 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych limitów rezerwy 

celowej oraz ogólnej. 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do 

wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

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 

 

 


