
Uchwała	nr	42/2020
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	26	lutego	2020	r.

w	sprawie	wskazania	nieprawidłowości	w	uchwale	Rady	Miejskiej	w	Boguszowie-Gorcach	
nr	XVIII/107/20	z	dnia	27	stycznia	2020	r.	—	uchwale	budżetowej	na	rok	2020

Na	podstawie	art.	12	ust.	1	 i	4	w	związku	z	art.	11	ust.	1	pkt	2	ustawy	z	dnia	7	października
1992	r.	o	regionalnych	izbach	obrachunkowych	(Dz.U.	z	2019	r.	poz.	2137)	oraz	art.	86	ustawy	z	dnia
8	 marca	 1990	 r.	 o	 samorządzie	 gminnym	 (Dz.U.	 z	 2019	 r.	 poz.	 506,	 z	 późn.	 zm.),	 Kolegium
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	uchwala,	co	następuje:

§	1

W	uchwale		Rady	Miejskiej	w	Boguszowie-Gorcach	nr	XVIII/107/20	z	dnia	27	stycznia	2020	r.
—	 uchwale	 budżetowej	 na	 rok	 2020	 wskazuje	 się	 istotne	 naruszenie	 art.	 26	 ust.	 4	 ustawy	 z	 dnia
26	 kwietnia	 2007	 r.	 o	 zarządzaniu	 kryzysowym	 (Dz.U.	 z	 2019	 r.	 poz.	 1398)	w	 związku	 z	 art.	 222
ust.	 2	 pkt	 3	 ustawy	 z	 dnia	 27	 sierpnia	 2009	 r.	 o	 finansach	 publicznych	 (Dz.U.	 z	 2019	 r.	 poz.	 869
i	1649)	—	wobec	zaplanowania	w	budżecie	gminy	na	2020	rok	rezerwy	na	realizację	zadań	własnych
z	 zakresu	 zarządzania	 kryzysowego	w	wysokości	 niższej	 niż	 0,5%	wydatków	 budżetu,	 pomniejszo-
nych	o	wydatki	inwestycyjne,	wydatki	na	wynagrodzenia	i	pochodne	oraz	wydatki	na	obsługę	długu.

§	2

Nakazuje	 się	 usunięcie	 nieprawidłowości	 wskazanej	 w	 §	 1	 w	 nieprzekraczalnym	 terminie	 do
dnia	 13	marca	 2020	 r.	 poprzez	 zaplanowanie	w	 budżecie	 gminy	 na	 2020	 rok	 rezerwy	 na	 realizację
zadań	 własnych	 z	 zakresu	 zarządzania	 kryzysowego	 z	 zachowaniem	 zasad	 określonych	 przepisami
ustawy	o	zarządzaniu	kryzysowym.

§	3

Niniejsza	 uchwała	 powoduje	 zawieszenie	 biegu	 30-dniowego	 terminu	 określonego	 w	 art.	 91
ust.	1	ustawy	o	samorządzie	gminnym	na	okres	30	dni.	W	przypadku	nieusunięcia	nieprawidłowości,
o	 której	 mowa	 w	 §	 1,	 w	 terminie	 określonym	 w	 §	 2,	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej
we	Wrocławiu	 podejmie	 rozstrzygnięcie	 nadzorcze	 w	 trybie	 art.	 12	 ustawy	 o	 regionalnych	 izbach
obrachunkowych.

Uzasadnienie

Uchwała	 Rady	Miejskiej	 w	 Boguszowie-Gorcach	 nr	 XVIII/107/20	 z	 dnia	 27	 stycznia	 2020	 r.
—	 uchwała	 budżetowa	 na	 rok	 2020	 wpłynęła	 do	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	Wrocławiu
w	dniu	4	lutego	2020	roku.

W	budżecie	gminy	na	2020	 rok	została	utworzona	 rezerwa	celowa	w	kwocie	20.000	zł	z	prze-
znaczeniem	 na	 realizację	 zadań	 własnych	 gminy	 z	 zakresu	 zarządzania	 kryzysowego	 (§	 4	 ust.	 2
uchwały).	Podstawę	prawną	zaplanowania	wymienionej	rezerwy	celowej	stanowi	art.	26	ust.	4	ustawy
z	dnia	26	kwietnia	2007	r.	o	zarządzaniu	kryzysowym	(Dz.U.	z	2019	r.	poz.	1398),	zgodnie	z	którym
w	 budżecie	 jednostki	 samorządu	 terytorialnego	 tworzy	 się	 rezerwę	 celową	 na	 realizację	 zadań
własnych	z	zakresu	zarządzania	kryzysowego	w	wysokości	nie	mniejszej	niż	0,5%	wydatków	budżetu
jednostki	 samorządu	 terytorialnego,	 pomniejszonych	 o	 wydatki	 inwestycyjne,	 wydatki	 na	 wynagro-
dzenia	 i	 pochodne	 oraz	 wydatki	 na	 obsługę	 długu.	 W	 świetle	 powołanego	 przepisu	 utworzenie
w	budżecie	przedmiotowej	rezerwy	celowej	jest	obligatoryjne,	a	jej	wysokość	nie	może	być	mniejsza
od	wysokości	minimalnej,	ustalonej	w	sposób	określony	w	ustawie.
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Na	 podstawie	 planowanych	 wydatków	 budżetu	 gminy	 Boguszów-Gorce	 ustalono,	 że	 wydatki
budżetu	pomniejszone	o	wydatki	 inwestycyjne,	wydatki	 na	wynagrodzenia	 i	 pochodne	oraz	wydatki
na	 obsługę	 długu	 stanowią	 kwotę	 50.435.025,06	 zł.	 Kwota	 rezerwy	 celowej	 na	 realizację	 zadań
własnych	z	zakresu	zarządzania	kryzysowego	nie	może	być	zatem	niższa	niż	252.175,13	zł.	Zaplano-
wanie	przedmiotowej	rezerwy	celowej	w	kwocie	20.000	zł,	stanowiącej	mniej	niż	0,5%	planowanych
wydatków	pomniejszonych	o	ww.	rodzaje	wydatków,	w	sposób	istotny	narusza	art.	26	ust.	4	ustawy
o	zarządzaniu	kryzysowym	w	związku	z	art.	222	ust.	2	pkt	3	u.f.p.

Niezależnie	 od	 powyższego	 wskazuje	 się,	 że	 w	 załączniku	 nr	 7	 „Plan	 dochodów	 i	 wydatków
związanych	 z	 realizacją	 zadań	 zleconych	 i	 własnych	 Gminie	 Boguszów-Gorce”	 błędnie	 wyszcze-
gólniono	 nazwę	 rozdziału	 85501	 jako	 „Karta	 dużej	 rodziny”	 zamiast	 „Świadczenie	wychowawcze”,
co	wynika	z	załącznika	nr	2	do	rozporządzenia	Ministra	Finansów	z	dnia	2	marca	2010	r.	w	sprawie
szczegółowej	 klasyfikacji	 dochodów,	wydatków,	 przychodów	 i	 rozchodów	oraz	 środków	pochodzą-
cych	ze	źródeł	zagranicznych	(Dz.U.	z	2014	r.	poz.	1053,	z	późn.	zm.).

	

Zastępca	Przewodniczącego	Kolegium	
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	

we	Wrocławiu	

Marek	Głód


