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REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  
 

Uchwała nr 20/37/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 listopada 2015 r. 

 
Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października  

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zmianami)  

oraz art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1445),  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 
w s k a z u j e  

 

w uchwale nr XI/59/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Gminę Olesno 

naruszenie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku 

z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 

ze zmianami) poprzez udzielenie pomocy finansowej z budżetu roku przyszłego. 

 

 

 

 

Uzasadn ien ie  
 

W dniu 5 listopada 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XI/59/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Gminę Olesno. 

W uchwale, przywołując w podstawie prawnej art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 ustawy  

o samorządzie powiatowym, Rada postanowiła m. in. :  

§ 1. 1. Wyraża  się  zgodę  na  dofinansowanie  z  budżetu  Powiatu Oleskiego  w  roku  

2016 zadania pod nazwą: „Rozbudowa ul. Wygodzkiej -  drogi gminnej nr 101231 O 

 na odcinku od km 0+105,00 do km 1+037,49 i od km1+122,17 do km 2+266,20  

w m. Świercze z wyłączeniem  skrzyżowania z linia kolejową – teren PKP” w ramach 

Programu  Rozwoju  Gminnej  i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.  

2. Przy koszcie całkowitym w/w zadania określonym na podstawie kosztorysu 

inwestorskiego na kwotę 6 722 817,47 zł brutto Powiat zabezpieczy środki finansowe 

w wysokości 31 % wkładu własnego Gminy Olesno, nie więcej niż 1.155.000 zł (słownie: 

jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 

3. Szczegółowe zasady przekazania środków określone zostaną odrębną umową. 

 

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej 

jednostki samorządu terytorialnego. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do art. 7a ustawy o samorządzie powiatowym,  powiaty, związki 

i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu 

terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.  
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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, art. 216 ust. 2 pkt 5 

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

Zgodnie z treścią art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych  

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

jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego, podejmowaną w roku budżetowym, w którym pomoc jest 

udzielana.  

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.  

W świetle powyższego, możliwe jest inicjowanie procesu współdziałania jednostek 

samorządu terytorialnego w drodze podjęcia uchwały tzw. intencyjnej. Nie odmawiając prawa 

kreowania przez jednostki samorządu terytorialnego rozstrzygnięć związanych ze sferą 

możliwego realizowania zadań na tle współdziałania między jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz udzielania j.s.t. pomocy, w tym pomocy finansowej, odnotować należy, 

iż intencyjny charakter  uchwały wynika wyłącznie z faktu inicjowania realizacji zadania 

w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Zakres przedmio-

towy uchwały nr XI/59/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 października 2015 r. wykracza 

poza zakres intencyjny, gdyż zawiera elementy, które dotyczą zgodnego z prawem 

wykonywania uchwały budżetowej bądź też kreowania wydatków publicznych w 2016  r. 

Zatem, czynność wyrażenia zgody na dofinansowanie z budżetu na 2016 r. określonego 

zadania, w określonej wysokości oraz rozstrzygnięcie dotyczące umowy jako szczegółowego 

dokumentu stanowiącego podstawę przekazania środków, nie mieszczą się w powołanych 

ramach uchwały intencyjnej. 

Tym samym, Rada Powiatu w Oleśnie wyrażając zgodę, w § 1 uchwały nr XI/59/15  

z dnia 28 października 2015 r., na dofinansowanie z budżetu Powiatu w roku 2016 zadania 

inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Olesno, w sposób nieistotny naruszyła przepis 

art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 216  

ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. 

 

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,  w przy-

padku nieistotnego naruszenia prawa w uchwale  lub  zarządzeniu  izba  nie  stwierdza 

nieważności uchwały lub zarządzenia, lecz ogranicza się do wskazania, że wydano je  

z naruszeniem prawa. 

 

Przewodniczący Kolegium 
 


