
Uchwała nr 95/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 22 listopada 2006 roku 
 

w sprawie wskazania Radzie Powiatu w Jaworze nieprawidłowości w uchwale 
Nr LIII/270/06 z 18 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Jaworskiego na 2006 rok 
 

 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 LIII/270/06 Rady Powiatu w Jaworze z 18 października 2006 roku w 
sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2006 rok stwierdza się istotne naruszenie 
postanowień art. 173 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. 
Nr 249 poz. 2104 ze zm.) polegające na uchwaleniu rezerwy ogólnej w kwocie przewyższającej 1 % 
wydatków budżetu. 

 
§ 2. 

Nakazuje się usunięcie nieprawidłowości wskazanej w § 1 w nieprzekraczalnym terminie 
do 15 grudnia 2006 roku poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej do kwoty nie przekraczającej 1 % 
wydatków budżetowych. 

 
§ 3. 

1. Niniejsza uchwała powoduje zawieszenie biegu terminu 30-dniowego określonego w art. 79 
ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym na okres 30 dni. 

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

 
§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uzasadnienie 

Uchwała Rady Powiatu w Jaworze Nr LIII/270/06 z 18 października 2006 roku w sprawie 
zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2006 rok, wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołu w Legnicy 24 października 2006 roku. 
 Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu w Jaworze dokonała zmiany budżetu między 
innymi w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków w dz. 758 „Różne rozliczenia”, rozdz. 
75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, § 4810 „Rezerwy” o kwotę 250.000 zł.  
Na podstawie przedłożonych organowi nadzoru uchwał Rady Powiatu w Jaworze dotyczących 
zmian budżetu na 2006 rok, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło, że od 
momentu uchwalenia budżetu przedmiotową uchwałą po raz trzeci dokonano zwiększenia kwoty 
rezerwy ogólnej. W wyniku dokonanej zmiany wzrosła ona do kwoty 462.900 zł i stanowiła 1,09 % 
planowanych wydatków po zmianach budżetu. Jej wysokość pozostaje w sprzeczności z zapisem 
art. 173 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że 
utworzona w budżecie rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stoi na stanowisku, że na 
etapie wykonywania budżetu dopuszczalne jest zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej jednak suma 
kolejnych zwiększeń nie może wpłynąć na przekroczenie 1 % planu wydatków po zmianach 
budżetu. 

 
  

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

 
/-/ dr Bogdan Cybulski 


