
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

 

Uchwała nr 19/98/2008 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 23 października 2008 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 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) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

s t w i e r d z a  

w uchwale nr XXIII/166/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 września 2008 r. w sprawie 

zmiany budżetu na rok 2008 naruszenie art. 173 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  

o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) polegające na 

przekroczeniu ustawowego limitu kwoty rezerwy ogólnej. 

 

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do 20 listopada 2008 r.  

w sposób wskazany w uzasadnieniu. 

 

 

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

 

W dniu 25 września 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

doręczono uchwałę nr XXIII/166/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 września 2008 r. 

w sprawie zmiany budżetu na rok 2008, w której treści dokonano: 

1. w § 3 zwiększenia planu wydatków o kwotę 175.840, zł  

2. w § 4 zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.753.100, zł. 

Ogółem zmniejszenie w planie wydatków wyniosło 8.577.260 zł. 

W świetle przyjętego planu wydatków rezerwa ogólna stanowiła 1,28 % wielkości planu 

wydatków. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 23 października 2008 r. przedstawiciel 

Gminy zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z dyspozycją art. 173 ust. 4 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna 

nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

W uchwale budżetowej nr XV/107/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. zaplanowano 

rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł. Rezerwa stanowiła 0,99 % planu wydatków budżetu. 

Zmiana uchwały budżetowej w dniu 18 września 2008 r. polegająca na zmniejszeniu planu 

wydatków budżetu o kwotę 8.577.260 implikowała przekroczeniem ustawowego limitu  

rezerwy ogólnej, która wyniosła 1,28 % w stosunku do planu wydatków budżetu, które po 

zmianie wynosiły 22.726.243, zł.  
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W tym stanie Kolegium wskazuje, iż usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić 

przez zmianę uchwały nr XXIII/166/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 września 2008 r. 

poprzez określenie wartości rezerwy ogólnej zgodnie z dyspozycją art. 173 ust. 4 ustawy  

o finansach publicznych. 

 

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 


