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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr 23/63/2013 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 11 grudnia 2013 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r.  poz. 1113)  

oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity -  

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr XXVII.298.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013 r.  w sprawie 

udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznacze-

niem na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Prudniku z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku art. 19b pkt 1 ustawy 

z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1340 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 W dniu 21 listopada 2013 r.  do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  doręczono 

uchwałę nr XXVII.298.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie 

udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznacze-

niem na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Prudniku. Powołując w podstawie prawnej uchwały przepisy m.in. art. 18 ust. 2 

pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  w związku z art. 19b pkt 1 

ustawy o z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Rada postanowiła udzielić 

dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.000 zł  

z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej  

Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku (§ 1 uchwały).  

 Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej 

Gminy. 

  

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 Zgodnie z treścią przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym,  

do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych 

ustawami do kompetencji rady gminy.  
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 Zgodnie z art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożar-

nej, w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej mogą uczest-

niczyć:  gmina, powiat lub samorząd województwa. W tym celu został utworzony Fundusz 

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, składający się z funduszy: centralnego, wojewódzkich 

i szkół Państwowej Straży Pożarnej (art. 19e ustawy). Zasady gospodarki finansowej Fundu-

szu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zostały określone w rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 

gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z  2011 r.  

nr 159, poz. 952). 

 Przepisy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej nie przewidują finansowania  

Państwowej Straży Pożarne, opartego o  szczególną formę wydatku z budżetu jednostki samo-

rządu terytorialnego tj.  dotację. Jak bowiem wynika z przepisu art. 126 ustawy o finansach 

publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicz-

nych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie 

realizacji zadań publicznych.  

 Wobec braku podstaw prawnych, Rada Miejska w Białej podejmując uchwałę 

nr XXVII.298.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie w sprawie udzielenia dotacji celo-

wej na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie części 

kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, 

istotnie naruszyła art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

w związku art. 19b pkt 1 ustawy o z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. 

 Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

  

 Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysłu- 

guje, na podstawie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym, skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 

 
 


