
Uchwała Nr 18/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 22 marca 2006 roku 
 

w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Powiatu Głogowskiego 
nr XL/315/2006 z 2 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Głogowskiego na 2006 rok uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego 
Nr XXXIX/301/2005 z 29 grudnia 2005 roku 

 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o 

regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.), oraz art. 76 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1592 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
W uchwale nr XL/315/2006 Rady Powiatu Głogowskiego z 2 lutego 2006 roku 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2006 rok uchwalonego uchwałą 
Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXXIX/301/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku stwierdza 
się istotne naruszenie postanowień art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) polegające na uchwaleniu rezerwy 
celowej w trakcie roku budżetowego. 

 
§ 2. 

Nakazuje się usunięcie nieprawidłowości wskazanej w § 1 w nieprzekraczalnym 
terminie do 6 marca 2006 roku poprzez uchylenie zapisu dotyczącego rezerwy celowej 
i dookreślenie przeznaczenia środków z rezerwy poprzez zaplanowanie właściwych 
wydatków budżetowych. 

 
§ 3. 

Nieusunięcie nieprawidłowości, o której mowa w § 1 spowoduje stwierdzenie 
nieważności tej części uchwały i ustalenie przez Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej budżetu w części dotkniętej nieważnością. 

 
§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 
Uchwała Rady Powiatu Głogowskiego Nr XL/315/2006 z 2 lutego 2006 roku 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2006 rok uchwalonego uchwałą 
Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXXIX/301/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku, wpłynęła 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 9 lutego 2006 roku. 

Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu Głogowskiego uchwaliła rezerwę celową 
w wysokości 450.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Domu Dziecka 
w Głogowie i Rodzinnych Domów Dziecka w Głogowie i Przedmościu. 

Rezerwa celowa może być tworzona w uchwalanym przez organ stanowiący 
budżecie i nie ma podstaw prawnych do jej tworzenia w trakcie roku budżetowego. 
Wynika to z regulacji zawartej w art. 173 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, 
wprowadzającej definicję rezerwy celowej na wydatki, których podział na pozycje 
klasyfikacji budżetowej nie jest możliwy w okresie opracowywania budżetu. Tak więc, 
przepis ten w sposób wyraźny i jednoznaczny określa termin tworzenia w budżecie 
rezerw celowych, którym jest okres opracowywania, a więc uchwalania budżetu, a nie 
jego zmiany. 

 
Mając na uwadze powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu stwierdziło jak w sentencji. 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


