
 REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
 W    OPOLU  

 

 

Uchwała nr  5/17/2006 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 30 marca 2006 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 § 1 uchwały nr XXXI/205/06 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 15 lutego 2006 r. w 

sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 w części dotyczącej planu wydatków działu 758 

„Różne rozliczenia” naruszenie § 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 

września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i 

rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

 

 

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

 

Zgodnie z dyspozycją 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XXXI/205/06 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z 

dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006, w której treści (§ 1) 

określono m.in. zwiększenie planu wydatków w dziale 758 „Różne rozliczenia” poprzez 

przyjęcie następującego zapisu: 

Rozdział 75818 Rezerwy 

§ 4810 Rezerwy ogólne o kwotę 100.000 zł 

§ 4810 Rezerwy inwestycyjne o kwotę 838.000 zł. 

Jak zawarto w wyjaśnieniach do przedmiotowego określenia zwiększenia planu wydatków 

sygnowanych przez Skarbnika i Wójta Gminy:  

− (z dnia 14 marca 2006 r.) w związku z koniecznością złożenia zapewnienia do ZPORR o 

zabezpieczeniu środków własnych na realizację robót zaplanowanych w I kwartale 

realizacji inwestycji zmuszeni byliśmy środki na pokrycie tych zobowiązań umieścić w 

rezerwie inwestycyjnej, 

− (z dnia 17 marca 2006 r.) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy 

pomyłkowo wpisano § 4810 rezerwy inwestycyjne zamiast § 6800 rezerwy inwestycyjne, 

− (z dnia 28 marca 2006 r.)  w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 wpisano 

Rezerwy zamiast Rezerwy ogólne i celowe. Kwota 100.000 zł stanowi rezerwę ogólną 

§ 4810, natomiast kwota 838.000 zł powinna stanowić rezerwę inwestycyjną w § 6800. 

Literalnie nie wyodrębniono rezerwy inwestycyjnej z powodu przeoczenia.  
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W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak stanowi art. 165 ust. 1 ustawy o finansach publicznych budżet jednostki samorządu 

terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej 

jednostki. Uchwała budżetowa jest szczególnym aktem normatywnym, stanowiącym 

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

samorządu terytorialnego, stąd też art. 184 ustawy o finansach publicznych określając jej 

obligatoryjną de minimis strukturę stanowi o określeniu wydatków budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z 

wyodrębnieniem: 

− wydatków bieżących, w tym w szczególności: 

• wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 

• dotacji, 

• wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, 

• wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, 

− wydatków majątkowych, 

Jak wynika z art. 16 ust. 1 cyt. ustawy wydatki publiczne klasyfikuje się wg: 

− działów  i rozdziałów określających rodzaj działalności, 

− paragrafu identyfikującego rodzaj wydatku. 

Szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów określa 

rozporządzenie Ministra Finansów 20 września 2004 r. (DzU z 2004 r. nr 209, poz. 2132 z 

późn. zm.), którego postanowienia zawarte w § 1 pkt 2 i 4 ustalają klasyfikację wydatków 

publicznych przyjmując odpowiednie symbole i ich nazwy, w tym: 

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe  

§ 481 Rezerwy  

§ 680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 

Tym samym odmienne od wyżej wskazanego określenie w § 1 uchwały nr XXXI/205/06 

Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 

rok 2006 w części dotyczącej planu wydatków działu 758 „Różne rozliczenia” rozdziału i 

paragrafów klasyfikacji budżetowej uznać należy za niezgodne z § 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych. 

Niezależnie od powyższego Kolegium zwraca uwagę, iż stosownie do brzmienia art. 173 ust. 

1 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być 

tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna, które w odniesieniu do zakresu przedmiotu 

określonego w uchwale budżetowej winny być sytuowane poprzez literalny zapis 

przyporządkowujący danemu rodzajowi rezerwy określoną kwotę, która następnie znajduje 

również odzwierciedlenie po stronie planu wydatków uchwały budżetowej. 

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. 

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 
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