
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

 

Uchwała nr 5/16/2009 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 lutego 2009 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.- Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; 

zm. Dz.U. nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz.U. nr 113, poz. 984; z 2003 r. Dz.U. nr 149, poz. 

1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Dz.U. nr 14, poz. 114, Dz.U. nr 64, poz. 565, 

Dz.U. nr 249, poz. 2104) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

s t w i e r d z a  

 

w § 4 uchwały nr XXX/232/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2009 r.  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. naruszenie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2007 r. nr 89, poz. 590 ze zm.) poprzez 

likwidację rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. 

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do dnia 24 marca 2009 r.  

w sposób wskazany w uzasadnieniu. 

 

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

 

Stosownie do art. 78 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w dniu 6 lutego 2009 r. doręczono uchwałę nr XXX/232/2009 Rady Powiatu Głubczyckiego  

z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. 

W § 4 uchwały Rada Powiatu postanowiła m.in. o zmniejszeniu wydatków w Dziale 

758 - Różne rozliczenia, Rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, wydatki bieżące, 

rezerwa celowa - 10.000,00 zł. 

Z załączonego do uchwały uzasadnienia wynika, że zmniejszenia w § 4 wydatków 

dokonano w związku z koniecznością pokrycia wydatków związanych z zarządzaniem 

kryzysowym w wysokości 10.000,00 zł. 

W dniu 20 lutego 2009 r. pismem nr FN-3120/BS/15/2009 Przewodniczący Zarządu 

Powiatu wyjaśnił: W powyższej uchwale zlikwidowano rezerwę celową przeznaczoną na 

wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, którą utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 

ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w związku z tym, że realizacja 

wydatków nastąpi z działu 754 rozdziału 75421. Przepis powyższy nie określa czasu 

funkcjonowania rezerwy celowej, określa jedynie utworzenie rezerwy celowej na realizację 

zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co wcześniej uczyniono w uchwale nr 

XXIX/220/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok. Uważamy, że postąpiliśmy słusznie, zgodnie  

z wyżej cytowanym przepisem. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 25 lutego 2009 r. przedstawiciel 

jednostki samorządu terytorialnego zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 
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W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z normą wynikającą z art. 173 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  

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

Stosownie do art. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - zarządzanie kryzysowe to 

działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem 

narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do 

przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku 

wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej 

pierwotnego charakteru. 

Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 

poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim planuje się, zgodnie z art. 26 cyt. ustawy  

w ramach budżetów odpowiednio gmin, powiatów i samorządów województw. 

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki 

samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych  

z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % bieżących wydatków budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. 

Powyższe normy wskazują jednoznacznie, że część zadań własnych powiatu 

związanych z planowanymi działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego może być 

zabezpieczona w ramach planowania określonych wydatków, np. z tytułu prowadzenia 

szkoleń z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia, w konkretnej podziałce klasyfikacji 

budżetowej. Charakter taki mają zaplanowane przez Radę Powiatu w dniu 30 stycznia 2009 r. 

wydatki w Dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdziale 

75421 - Zarządzanie kryzysowe, wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł. 

Istota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe związana jest z wydatkami 

nieprzewidzianymi, nieplanowanymi, które mogą powstać w sytuacji kryzysowej, a zatem 

takiej, będącej następstwem zagrożenia i prowadzącej w konsekwencji do zerwania lub 

znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu  

w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne 

do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze 

stanów nadzwyczajnych.  

Działania organu stanowiącego, poprzez postanowienia zawarte w w/w uchwale z dnia 

30 stycznia 2009 r. nie stanowią i nie mogą stanowić działań związanych z rozporządzeniem 

środkami z rezerwy w wysokości 10.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe, o której mowa  

w § 3 ust. 2 uchwały Nr XXIX/220/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 

2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok. Rada Powiatu w Głubczycach 

postanowiła bowiem o likwidacji obligatoryjnej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. 

W tym stanie Kolegium wskazuje, iż usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić 

przez utworzenie w budżecie rezerwy celowej, zgodnie z wymogami art. 26 ust. 4 ustawy o 

zarządzaniu kryzysowym. 

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 


