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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

Uchwała nr 11/15/2022 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 22 marca 2022 r. 

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 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 ze 

zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

s t w i e r d z a  

 

w § 2 uchwały Nr XXXIX/368/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 lutego 2022 r. w 

sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok oraz w załączniku nr 1 i nr 4 tej uchwały 

w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 

75818 „Rezerwy ogólne i celowe” o kwotę 69 000 zł naruszenie art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze 

zm.).  

 

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do dnia 4 kwietnia 2022 r.  

w sposób wskazany w uzasadnieniu.  

 

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

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 25 lutego 2022 r. doręczono 

uchwałę Nr XXXIX/368/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie 

zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok. W § 2 uchwały Rada Miejska postanowiła o 

utworzeniu rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 

69 000 zł. Stosownie do powyższego w planie wydatków stanowiącym załącznik nr 1 do 

uchwały oraz w wydatkach na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowanych do realizacji w 

2022 roku stanowiących załącznik nr 4 do uchwały dokonano zmian polegających m.in. na 

zwiększeniu planu wydatków w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 „Rezerwy 

ogólne i celowe” o kwotę 69 000 zł.  

Pismem z dnia 15 marca 2022 r. Burmistrz Wołczyna wskazał, że: „Zmiany budżetu 

gminy dokonane w m-cu lutym dotyczyły m.in. zmian w wydatkach budżetowych związanych z 

możliwością złożenia wniosków o dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład. 

Zadanie inwestycyjne – Przebudowa ul. Leśnej w Wołczynie – zostało przeniesione do realizacji 

w 2023 r. (ujęto w WPF), a pozostałe z przeniesienia środki zaplanowano na opracowanie 

niezbędnych dokumentacji projektowych na wykonanie zadań zgłoszonych do Polskiego Ładu. 

Termin realizacji zadań zgłoszonych do Polskiego Ładu przewidziano na 2023 rok. Wnioski 

złożone do Polskiego Ładu dotyczą przebudowy dróg tj. ul. Leśnej w Wołczynie, przebudowy 
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drogi w Markotowie Dużym, remontów ulic w Wołczynie – Ligonia, Jadwigi i Waryńskiego 

oraz budowy infrastruktury sportowej w Wierzbicy Górnej i w Wołczynie. W wyniku 

dokonanych zmian pozostało do dyspozycji 69 000 zł. Środki te zostały zaplanowane jako 

rezerwa celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w tym roku budżetowym. 

Powodem utworzenia tej rezerwy jest obecna sytuacja ekonomiczna w kraju tj. ciągły wzrost 

cen towarów i usług. Na zadania inwestycyjne będą ogłaszane i przeprowadzane przetargi, a 

rezerwa zostanie uruchomiona w przypadku niewystarczających środków na podpisanie umów 

na roboty budowlane.” 

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej gminy. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Powołane postanowienia uchwały w sposób istotny naruszają art. 222 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepis ten stanowi, że w budżecie 

jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe na wydatki, których 

szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie 

opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Powołana regulacja oznacza, że 

utworzenie rezerwy celowej ma na celu zabezpieczenie środków na wydatki, których ogólne 

przeznaczenie jest znane, ale których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej 

będzie mógł być dokonany dopiero w trakcie roku budżetowego, kiedy zaistnieje konieczność 

poniesienia wydatków, na których sfinansowanie została utworzona rezerwa celowa.  

Przepis art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w sposób jednoznaczny 

określa nie tylko przesłankę utworzenia rezerwy celowej (brak możliwości szczegółowego 

podziału wydatków na pozycje klasyfikacji budżetowej), lecz również etap procedury 

budżetowej, w którym może ona zostać utworzona (okres opracowywania budżetu). Przepis ten 

nie może stanowić podstawy prawnej do tworzenia takich rezerw na etapie wykonywania 

budżetu, czyli w trakcie roku budżetowego. Rezerwy te mogą być tworzone tylko w pierwszym 

etapie procedury budżetowej związanym z etapem opracowywania budżetu i jego 

uchwaleniem.  

 

W tym stanie Kolegium wskazuje, iż usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić 

poprzez zmianę uchwały budżetowej na 2022 r. w sposób zgodny z postanowieniami ww. 

przepisu. Doprowadzenie wskazanej wyżej nieprawidłowości do stanu zgodnego z prawem 

powinno nastąpić w terminie do dnia 4 kwietnia 2022 r.  

 

W przypadku niedoprowadzenia do zgodności zapisów uchwały z obowiązującymi 

przepisami prawa w zakreślonym terminie Izba podejmie działania w trybie określonym  

art. 12 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

    Grzegorz Czarnocki 
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