
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 
Uchwała nr 23/130/2008 

 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 10 grudnia 2008 r. 

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 paździer-

nika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154,  

poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; 

z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) Kolegium Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej w Opolu 

 

w s k a z u j e  

w § 2 pkt 2 uchwały nr XXII/212/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 

2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzelec-

kiemu naruszenie art. 175 ust. 1 w zw. z art. 165 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

 

 

 

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

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XXII/212/08 Rady 

Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu, w której treści w § 2 pkt 2 posta-

nowiono o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej ze środków 

budżetu gminy w 2009 roku w wysokości 60.000 zł. Z wyjaśnień Burmistrza (pismo z dnia 4 

grudnia br.) wynika, że „uchwała została podjęta niezgodnie z kompetencją organu tzn. Rada 

Miejska może podejmować zobowiązania na lata następne dotyczące wyłącznie wydatków 

związanych z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi”. Na posiedzenie Kolegium wyzna-

czone na dzień 10 grudnia 2008 r. przedstawiciel Gminy zawiadomionej prawidłowo nie 

stawił się.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego związanych 

z udzieleniem pomocy innej jednostce samorządu terytorialnego należy sprecyzować w ra-

mach ujęcia w uchwale budżetowej po stronie planu wydatków w odpowiednim dziale i roz-

dziale klasyfikacji budżetowej (z wyodrębnieniem  rodzajowym wydatku) limitu związanego 

z udzielaną pomocą, a następnie stosownie do brzmienia  art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy o finan-

sach publicznych określenie zadania publicznego związanego z udzielaną pomocą.  

Stosownie do brzmienia art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych  wydatki 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określo-

nych w odrębnych przepisach, w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych 

jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego odrębną uchwałą. 

Powyższa regulacja określająca prawne ramy wydatków z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego znajduje odzwierciedlenie w dyspozycji art. 175 ust. 1 ustawy o finansach pu-

blicznych, zgodnie z którą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona 

pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej przy 

czym podstawą przekazania środków finansowych na realizację pomocy jest umowa określa-

jąca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Podkreślić jednak w tym miejscu należy,  

iż zgodnie z zasadami planowania oraz dysponowania środkami publicznymi określonymi 

ustawą o finansach publicznych wydatek w formie dotacji obligatoryjnie winien być ujęty  
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po stronie planu wydatków uchwały budżetowej, która stosownie do brzmienia art. 165  

ust. 2 i 3 cyt. ustawy stanowi podstawę  gospodarki finansowej jednostki samorządu teryto-

rialnego w roku budżetowym. 

W tym stanie podjęcie przez Radę Miejską w Namysłowie decyzji o udzieleniu pomocy 

finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej  ze środków budżetu na 2009 

rok w sposób oczywisty implikuje stwierdzeniem braku powiązania z planem wydatków bu-

dżetu gminy na rok 2008, co narusza uprzednio przywołane zasady planowania budżetu jed-

nostki samorządu terytorialnego określone w Dziale IV ustawy o finansach publicznych 

pt. „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” w szczególności w art. 175 i 184 pkt  2 i 14 

tej ustawy.  

W tym stanie stwierdzić należy, iż rozstrzyganie o pomocy finansowej udzielanej innej 

jednostce samorządu terytorialnego w roku 2009 nie znajduje uzasadnienia w dyspozycji 

art. 175 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, bowiem podjęta przez Radę Miejską w Namy-

słowie, na podstawie m.in. art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, uchwała  

nr XXII/212/08 Rady z dnia 27 października 2008 r., w odniesieniu do uchwalonego budżetu 

na 2008 r., nie może być wykonywana z uwagi na brak prawnych podstaw do dokonania 

przedmiotowego wydatku. 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku nie-

istotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się  

do wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - 

na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu Admi-

nistracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

               

 

Przewodniczący Kolegium 


