
 REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

 

Uchwała nr    29/124/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 12 grudnia 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) 

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; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 

nr 48, poz. 327) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

§ 1 zarządzenia nr 91/07 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie 

przeniesień wydatków w budżecie Gminy na 2007 rok w części dotyczącej rozdysponowania 

rezerwy ogólnej (zmniejszenie planu wydatków w dziale 758, rozdział 75818, § 4810) na wydatki 

w dziale 801, rozdział 80110, § 6050 (zwiększenie planu o kwotę 2.000 zł) z powodu naruszenia 

art. 30 ust. 2 pkt 4 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  

 

W dniu 27 listopada 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono zarządzenie 

nr 91/07 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie przeniesień wydatków 

w budżecie Gminy na 2007 rok, w którego treści rozdysponowano rezerwę ogólną budżetu 

sytuowaną po stronie planu wydatków w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 na wydatki bieżące w 

kwocie 39.980 zł jak i wydatki majątkowe w kwocie 2.000 zł (ujęte w dziale 801, rozdział 80110, § 

6050 klasyfikacji wydatków publicznych). 

Na posiedzeniu Kolegium wyznaczone na dzień 12 grudnia 2007 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

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 gminy 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, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji 

budżetowej oraz określeniu zakresu upoważnienia do wykonywania budżetu przez Wójta. 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wójt wykonuje uchwały rady gminy i 

zadania gminy określone przepisami prawa, w tym jak stanowi art. 30 ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy do 
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jego zadań należy w szczególności wykonywanie budżetu. Powołana norma o charakterze  

ustrojowym w odniesieniu do zasad planowania i dysponowania środkami publicznymi winna być 

normatywnie identyfikowana z zakresem 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.   

W uchwale budżetowej Gminy Komprachcice na 2007 rok zaplanowano rezerwę ogólną, której 

przeznaczenie zgodnie z planem wydatków (Dział 758, rozdz. 75818, § 4810 klasyfikacji 

budżetowej) może nastąpić wyłącznie na finansowanie wydatków bieżących.  

W tym stanie przedmiotowy § 1 Zarządzenia nr 91/07 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 

listopada 2007 r. w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy na 2007 rok w części 

dotyczącej rozdysponowania rezerwy ogólnej (zmniejszenie planu wydatków w dziale 758, rozdział 

75818, § 4810) na wydatki majątkowe w dziale 801, rozdział 80110, § 6050 (zwiększenie planu o 

kwotę 2.000 zł) nie może znajdować legitymacji  w powołanych uprzednio przepisach prawnych 

określających zakres wykonywania budżetu, tj. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym 

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

W kontekście powyższego Kolegium wskazuje, iż 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 jej 

przeznaczeniu, zatem w przypadku zgodnego z uprzednio powołanymi przepisami 

rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki majątkowe przedmiotowa rezerwa winna być 

sytuowana w grupie wydatków majątkowych (§ 680 „Rezerwy na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne” klasyfikacji planu wydatków). 

Kolegium sygnalizuje ponadto, iż przytoczona w legitymacji zarządzenia nr 91/07 podstawa 

prawna związana z dyspozycjami art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz § 8 

uchwały Rady Gminy Komprachcice nr III/16/06 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na rok 2007 jest nieprawidłowa, bowiem adresatem dyspozycji art. 188 ust. 2 pkt 1 

ustawy o finansach publicznych (organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może 

upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania innych zmian w planie 

wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami) może być wyłącznie Rada Gminy 

w Komprachcicach, stąd też przywoływanie powołanej regulacji w zarządzeniu Wójta Gminy nie 

zasługuje na prawną aprobatę.  Również przywołanie przez Wójta jako podstawy prawnej działania 

§ 8 cyt. uchwały Rady Gminy Komprachcice nr III/16/06 nie znajduje uzasadnienia, gdyż powołana 

regulacja dotyczy sfery wykonywania budżetu odmiennej od materii dysponowania rezerwą ogólną. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru 

nieważności zarządzenia organu gminy wstrzymuje jego wykonanie z mocy prawa w zakresie 

objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

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 

 

 


