
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

Uchwała nr 17/ 54/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 20 lipca  2011 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - DzU z 2001 r. nr 55, poz. 

577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU 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; z 2009 r. nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Dz.U. nr 238, poz. 1578) oraz art. 91 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - DzU nr 142, poz. 

1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 

214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. DzU nr 102, poz. 1055, 

nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; z 2005 r. DzU nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 

2006 r. DzU nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. DzU nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 

974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. DzU nr 

52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz.U. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 40, poz. 

230, nr 106, poz. 675,)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

§ 2 tiret drugie uchwały nr VIII/49/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2011 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na 

realizację zadania - utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie 

Powiatowym w Brzegu wobec naruszenia art. 220 ust. 1 w związku z art. 211 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

 

 

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

 

Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr VIII/49/2011 Rady Gminy 

Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - utworzenie stanowiska pracy ds. 

ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu. 

 

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy, powołując w podstawie prawnej art. 10 ust. 2,  

 art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, postanowiła o udzieleniu pomocy 

finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizacje zadania - utworzenie stanowiska pracy ds. 

ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu. W § 2 uchwały zawarto 

postanowienia, iż: „pomoc finansowa, o której mowa w  §  1, zostanie udzielona w formie 

dotacji celowej ze środków budżetu: 
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-  na 2011 rok, w wysokości 856,79 zł, 

-  na każdy kolejny rok w wysokości 1.946,23 zwaloryzowanej począwszy od  

2012 r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej określony w ustawie budżetowej na dany rok”. 

  

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel gminy prawidłowo zawiadomionej nie stawił 

się.  

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez 

organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo 

w konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności bądź 

też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią 

orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów 

skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć 

należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, 

podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa 

materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę 

podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn.  SA/Wr 949/96; wyrok NSA 

z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97). 

 

Stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,  gminy mogą sobie 

wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym 

pomocy finansowej.  

Zakres kompetencji organów jednostki samorządu terytorialnego w zakresie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla innej jednostki 

samorządu terytorialnego w formie szczególnego rodzaju wydatku publicznego, tj. dotacji 

celowej, wyznaczony jest normami ogólnymi wyrażonymi w art. 126 oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 

oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Zgodnie z art. 220 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc 

finansowa w formie dotacji celowej. Podstawą udzielenia pomocy jest stosownie do art. 216 

ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy odrębna uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego, której przedmiotem jest: 

- zadecydowanie o udzieleniu pomocy wskazanej j.s.t., 

- określenie zadania (celu) objętego pomocą, 

- określenie kwoty pomocy (wysokości dotacji celowej udzielanej w ramach 

pomocy finansowej). 

 Z postanowień uchwały nr VIII/49/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 czerwca 

2011 r.  wynika, iż przedmiotem wsparcia finansowego dla Powiatu Brzeskiego jest zadanie 

związane z utworzeniem w 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Brzegu stanowiska pracy ds. 

ochrony zabytków.  Dla realizacji tego zadania określono w § 2 tiret pierwsze uchwały 

wysokość pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy 

Skarbimierz, tj. 856,79 zł.  

 Zdaniem Kolegium określenie w § 2 tiret drugie uchwały wysokości pomocy finansowej 

w latach przyszłych nie dotyczy zadania pn. „utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony 

zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu” ale jego funkcjonowania (finansowania) w 

latach przyszłych.  
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 Wskazać należy, iż pomoc finansowa, o której mowa w ustawie o samorządzie gminnym 

oraz w ustawie o finansach publicznych nie jest formą realizowania przez jednostki 

samorządu terytorialnego wspólnego zadania a jedynie wsparciem dla innej j.s.t. realizacji jej 

zadania własnego. 

 Stosownie do art. 211 ustawy o finansach publicznych  budżet jednostki samorządu 

terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej 

jednostki. Budżet jest uchwalany na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy. Podstawą 

gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest 

uchwała budżetowa. 

Artykuł 211 cyt. ustawy zawiera definicję budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

określa formę uchwalania i czasowe ramy obowiązywania uchwały budżetowej oraz podkreśla 

jej rolę jako podstawy gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Z tak 

sformułowanej definicji wynika jedna z podstawowych zasad budżetowych związana z 

rocznością budżetu, która de facto przesądza o możliwości wykonywania ujętych w budżecie 

dochodów i wydatków tylko w okresie obowiązywania uchwały budżetowej. Po tym czasie 

prawo dysponowania środkami przewidzianymi w budżecie co do zasady wygasa.  

W ocenie Kolegium postanowienia uchwały nr VIII/49/2011 Rady Gminy Skarbimierz z 

dnia 17 czerwca 2011 r., odnoszące się do określenia wysokości środków finansowych 

przeznaczanych na pomoc finansową dla innej j.s.t. z  budżetów lat przyszłych gminy stanowi 

istotne naruszenie art. 220 w związku art. 211 ustawy o finansach publicznych. 

 

 Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

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

Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej  

 Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 

 

 


