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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

Uchwała nr 9/22/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 31 marca 2021 r. 
 

Na podstawie art. 11 ust. 3 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) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

w s k a z u j e  

w § 2 uchwały nr XXII/237/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 lutego 2021 r. w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2021 r. w części dotyczącej zmniejszenia po 

stronie planu wydatków rezerwy ogólnej w wys. 249 000,00 zł (Dział 758 „Różne rozliczenia” 

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”) naruszenie art.  222 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305). 

 

 

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

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 8 marca 2021 r. doręczono 

uchwałę nr XXII/237/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2021 r., w której treści w § 2 dokonano zmiany po stronie 

planu wydatków w zakresie zmniejszenia o kwotę 249 000,00 zł rezerwy ogólnej (Dział 758 

„Różne rozliczenia” Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”).  

Powołane zmniejszenie było zgodne z zakresem inicjatywy uchwałodawczej Burmistrza, 

niemniej skutkowało obniżeniem poziomu rezerwy (stan do rozdysponowania 9 000,00 zł) do 

współczynnika 0,01 % planu wydatków. 

Burmistrz Otmuchowa w piśmie sygn. SM 6.3201.2021 z dnia 22 marca 2021 r. 

wyjaśnił, że podział rezerwy jest jednocześnie jej rozdysponowaniem więc może nastąpić przez 

dokonanie odpowiednich zmian w budżecie (budżetu) w drodze przeniesienia środków z 

rezerwy na zwiększenie planu wydatków wcześniej w budżecie nie przewidzianych a następnie 

dokonanie takiego wydatku, W mojej ocenie wobec braku kompetencji w zakresie 

rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej przez organ wykonawczy z przeznaczeniem na 

wydatki majątkowe, które były przedmiotem niniejszej Uchwały zasadnym było złożenie 

projektu z mojej inicjatywy celem dokonania w zakresie kompetencji zmian w stosownym 

projekcie przez organ stanowiący. 

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel gminy prawidłowo zawiadomionej. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zasady opracowywania projektów i uchwalania budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego określa zasadniczo sfera regulacji ustawy o finansach publicznych sytuowana w 

postanowieniach Działu V „Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa 

jednostki samorządu terytorialnego”, wśród której wyszczególnić należy zakres dyspozycji art. 

222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, stanowiącej o obligatoryjnym tworzeniu w budżecie 

jednostki samorządu terytorialnego rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie 
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wyższej niż 1% wydatków budżetu. Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo dysponowania 

rezerwami budżetu gminy, lecz powołaną sferę kompetencyjną umiejscowić należy w ramach 

wielkości utworzonej rezerwy ogólnej, która stosownie do brzmienia uprzednio powołanego 

przepisu może zatem  (ale nie musi) zostać utworzona w kwocie maksymalnej 1% wydatków i 

zarazem musi wynosić nie mniej niż 0,1% wydatków, przy czym za akceptowalny uznać należy 

pogląd, iż przywoływany art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dopuszcza, aby w 

trybie zmiany budżetu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dokonał zmiany 

wysokości rezerwy ogólnej, lecz w powołanych granicach prawnego kształtowania jej 

wysokości.  

W tym stanie dokonane § 2 uchwały nr XXII/237/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie 

z dnia 25 lutego 2021 r. zmiany po stronie planu wydatków w zakresie zmniejszenia rezerwy 

ogólnej o kwotę 249 000,00 zł, aczkolwiek zgodne z zakresem inicjatywy uchwałodawczej 

Burmistrza, skutkowały obniżeniem poziomu rezerwy (stan do rozdysponowania 9 000,00 zł) 

do współczynnika 0,01 % planu wydatków, zatem poniżej limitu określonego art. 222 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu 

terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 

1% wydatków budżetu. 

W świetle ustalenia okoliczności, iż dokonane zmniejszenie rezerwy ogólnej 

znajdowało podstawę w inicjatywie takiej zmiany budżetu pochodzącej od organu 

wykonawczego, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu postanowiło uznać 

wskazane naruszenie art. 222 ust. 1  ustawy o finansach publicznych za nieistotne. 

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. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

    Grzegorz Czarnocki 
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