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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

Uchwała nr 18/48/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 
 

Na podstawie art. 11 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2137) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

w s k a z u j e  

w uchwale nr XX/237/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany 

budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w części 

dotyczącej rozdysponowania zaplanowanej rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania 

kryzysowego w wysokości 11 553,72 zł  

 

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

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XX/237/2020 

Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na 

2020 rok, w której treści rozdysponowano w części rezerwę celową utworzoną na zadania z 

zakresu zarządzania kryzysowego poprzez zmianę planu wydatków polegającą na: 

 zmniejszeniu wydatków w Dziale 758 „Różne rozliczenia” Rozdział 75818 „Rezerwy 

ogólne i celowe” w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych – rezerwa celowa na 

zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 11 553,72 zł,  

 zwiększeniu wydatków w Dziale 851 „Ochrona zdrowia” Rozdział 85195 „Pozostała 

działalność” w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 553,72 zł.  

Burmistrz w piśmie z dnia 8 czerwca 2020 r. wyjaśnił, że jednym z elementów uchwały Rady 

Miejskiej w Kietrzu nr XIX/235/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz uchwały Rady Miejskiej 

w Kietrzu nr XX/237/2020 z dnia 28 maja 2020 r. było częściowe rozwiązanie rezerwy celowej 

na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w taki sposób, że: 

 uchwałą z dnia 30.04.2020 r. uruchomiono rezerwę w kwocie 80 000,00 zł na zadania 

zgodnie z dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 32 149,00 zł – kwota zaniżona o 2 851,00 zł 

oraz na zadania zgodnie z dz. 851 rozdz. 85195 w kwocie 45 000,00 zł, 

 uchwałą z dnia 28.05.2020 r. uruchomiono rezerwę w kwocie 11 553,72 zł na zadania 

zgodnie z dz. 851 rozdz. 85195 w kwocie 11 553,72 zł oraz zwiększono częściowo plan 

wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 2 851,00 zł na zakup maseczek ochronnych 

dla pracowników – wydatki pominięte w uchwale z dnia 30.04.2020 r. 

Burmistrz Kietrza przeprowadził analizę w poszczególnych referatach urzędu pod kątem 

wydatków związanych z COVID-19. W następstwie zainicjował, aby ww. kwota rezerwy została 

rozdysponowana na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, tj.: zwiększenie 

planu wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup maseczek i rękawiczek 

dla pracowników, dozowników i płynów dezynfekujących, osłon z pleksi do biur, automatu do 

dezynfekcji rąk – w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz w dziale 851 rozdz. 85195 z 
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przeznaczeniem na zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców oraz masek, gogli 

ochronnych, rękawic winylowych dla jednostek OSP w Gminie Kietrz. 

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel gminy prawidłowo zawiadomionej.  

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jednostki samorządu terytorialnego i ich organy działają na podstawie i w granicach prawa, 

co wynika z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonując swoje kompetencje 

zawarte w upoważnieniach ustawowych w sferze uchwalania budżetu i jego zmian organy 

samorządu terytorialnego są obowiązane działać ściśle w granicach tych upoważnień, gdyż 

każda norma kompetencyjna musi być realizowana w sposób ścisły i niedopuszczalne jest 

jakiekolwiek dokonywanie wykładni rozszerzającej przepisów stanowiących o prawnej 

podstawie działania organu.  

Zasady opracowywania projektów i uchwalania budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego określa zasadniczo sfera regulacji ustawy o finansach publicznych sytuowana w 

Dziale V Budżet, Wieloletnia prognoza finansowa i Uchwała budżetowa jednostki samorządu 

terytorialnego, wśród której wyszczególnić należy zakres dyspozycji art. 222 ust. 2 pkt 3  

ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  

o zarządzaniu kryzysowym, stanowiące o obligatoryjnym tworzeniu w budżecie jednostki 

samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne 

oraz wydatki na obsługę długu. 

Odnotować w tym miejscu należy, iż stosownie do brzmienia powołanych regulacji Rada 

Miejska w Kietrzu w § 7 pkt 2 uchwały nr XVI/180/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020 utworzyła powołaną rezerwę celową w 

wysokości 180 000,00 zł umiejscowioną po stronie planu wydatków budżetu w Dziale 758 

„Różne rozliczenia” Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w grupie wydatków 

bieżących, zatem w ocenie Kolegium znajduje podstawy wskazanie, że art. 60 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyraźnie rozgraniczają zakres kompetencji 

przyznanych Burmistrzowi w zakresie dysponowania rezerwami. Poza sporem w analizowanej 

sprawie pozostaje przedmiotowa zdolność organu wykonawczego jednostki samorządu 

terytorialnego – Burmistrza Kietrza - do dysponowania rezerwą celową utworzoną na realizację 

zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w zakresie wynikającym z przywołanych 

przepisów.  

W tym stanie dokonane przez Radę Miejską w Kietrzu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok, rozdysponowanie rezerwy celowej utworzonej na 

zadania z zakresu zarządzania kryzysowego poprzez zmianę planu wydatków polegającą na: 

 zmniejszeniu wydatków w Dziale 758 „Różne rozliczenia” Rozdział 75818 „Rezerwy 

ogólne i celowe” w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych – rezerwa celowa na 

zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 11 553,72 zł,  

 zwiększeniu wydatków w Dziale 851 „Ochrona zdrowia” Rozdział 85195 „Pozostała 

działalność” w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 553,72 zł 

naruszyło art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 

222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niemniej w świetle 

ustalenia okoliczności, iż rozdysponowanie rezerwy celowej znajdowało podstawę w 

inicjatywie takiej zmiany budżetu pochodzącej od organu wykonawczego, Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu postanowiło uznać wskazane naruszenia ustaw o 

samorządzie gminnym oraz o finansach publicznych za nieistotne. 

 



strona 3/3  

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 18/48/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. 

 

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. 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

    Grzegorz Czarnocki 
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