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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

 

Uchwała nr  3/9/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 20 stycznia 2021 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., 

poz. 2137) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

w s k a z u j e  

 

w uchwale nr XXX.164.2020 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 grudnia 2020 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na 

realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 

211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. 

poz. 869 ze zm.). 

 

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

 

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 30 grudnia 2020 r. doręczono 

uchwałę nr XXX.164.2020 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań 

z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w treści której, przywołując w podstawie prawnej art. 

10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 

2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5) i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, zawarto postanowienia o udzieleniu z budżetu Gminy 

Komprachcice na rok 2021 pomocy finansowej, w formie dotacji celowej w wysokości 

85 300,00 zł dla Miasta Opola. W § 4 uchwały postanowiono, że uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. 

Wydatek na pomoc finansową w formie dotacji celowej zaplanowany został 

w podjętej uchwale nr XXX.163.2020 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, tj. w planie wydatków budżetu, 

obowiązującej stosownie do postanowień zawartych w § 17 uchwały, od 1 stycznia 2021 r. 

W złożonych w sprawie w dniu 8.01.2021 r. pisemnych wyjaśnieniach – pismo nr 

BGR.604.1.2021.OŚ Wójt Gminy Komprachcice poinformował, że „(…) błędnie wskazano 

w § 4 datę wejścia w życie niniejszej uchwały.” 

 

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel gminy prawidłowo zawiadomionej.  

 W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

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

art. 216 ust. 2  pkt 5) oraz art. 220 ustawy 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) ww. ustawy odrębna uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego, podejmowana w roku budżetowym, w którym pomoc jest udzielana. 

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. 

 

 W tym stanie prawnym w ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu udzielenie pomocy finansowej powinno nastąpić co do zasady na podstawie uchwały 

budżetowej obowiązującej w roku udzielenia pomocy. Stwierdzić należy, że w dniu podjęcia 

przedmiotowej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, nie znajdowała 

ona umocowania w obowiązującej w roku 2020 uchwale budżetowej. Uchwała w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 powinna wchodzić w życie nie wcześniej niż 

uchwalana na rok 2021 uchwała budżetowa, a zatem w przedmiotowej sprawie z dniem 1 

stycznia 2021 r. Powyższe wskazuje na naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Mając na względzie, okoliczności podjęcia przedmiotowej uchwały, w tym w 

szczególności fakt uchwalenia na tej samej sesji budżetu gminy na 2021 r., w którym ujęto 

powołany wydatek na pomoc finansową, Kolegium oceniło powyższe jako nieistotnie 

naruszające przepisy prawa. 

 

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

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do 

wskazania, że uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. 
 

         

Przewodniczący Kolegium 

 

     Grzegorz Czarnocki 
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