
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 

U c h w a ł a      Nr  23/98/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 października 2007 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4, ust. 3 ustawy z dnia 7 

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

577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. 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) 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; z 2003 r. DzU 

nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, 

poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 

1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

w s k a z u j e  

w § 1 uchwał Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2007 r.: 

− nr XI/117/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Brzeskim o 

udzielenie dotacji celowej, 

− nr XI/118/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Brzeskim o 

udzielenie dotacji celowej, 

naruszenie art. 167 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 175 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć  

§ 2 uchwał Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2007 r.: 

− nr XI/117/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Brzeskim o 

udzielenie dotacji celowej, 

− nr XI/118/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Brzeskim o 

udzielenie dotacji celowej, 

z powodu naruszenia art. 167 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 175 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 

oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. 

 

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

W dniu 5 października 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwały 

Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2007 r.: 

− nr XI/117/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Brzeskim o 

udzielenie dotacji celowej, 

− nr XI/118/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Brzeskim o 

udzielenie dotacji celowej. 

Jak wynika z przedmiotu oraz  treści podjętych uchwał (§ 1) Rada Gminy wyraziła zgodę na 

zawarcie przez Gminę Grodków umów z Powiatem Brzeskim w sprawie udzielenia na rzecz 

Powiatu dotacji celowych w kwotach 26.000 zł odpowiednio na dofinansowanie: 

− zakupu sprzętu niezbędnego do wyposażenia poradni kardiologicznej przy Brzeskim Centrum 

Medycznym w Brzegu, 

− zakupu samochodu specjalistycznego – podnośnik hydrauliczny 25m dla Powiatowej Straży 

Pożarnej w Brzegu. 

Elementem normatywnym powołanych uchwał zgodnie z zapisem § 2 są projekty umów 

„stanowiące załącznik do uchwały”. 
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W złożonych wyjaśnieniach podniesiono, iż w treści powołanych uchwał podano jako jedną z 

podstaw prawnych art. 8 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym, a jako drugą podstawę prawna w 

pkt 1 i 2 art. 175  ustawy o finansach publicznych (…) Przyjęcie jako podstawy prawnej w 

wymienionych wyżej uchwałach art. 8 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym nie jest właściwe, 

nastąpiło w wyniku pomyłki. W przypadku uchwał wymienionych w pkt  1 i 2 należało zastosować 

art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym: Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia 

jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu 

terytorialnego udzielić pomocy, w tym pomocy finansowej.  

Podejmując wymienione wyżej trzy uchwały Rada Miejska w Grodkowie wyraziła wolę przekazania 

na rzecz określonych w nich podmiotów środków finansowych z przeznaczeniem na określone w 

nich cele. Dlatego też w uchwałach jako drugą podstawę prawną do ich podjęcia podano art. 175 

ustawy o finansach publicznych (…) Również należy nadmienić, że tytułu uchwał nie oddaje istoty 

spraw rozstrzyganych przez Radę Miejską w drodze tych uchwał. Podejmując te uchwały Rada 

Miejska wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej poprzez dotację celową podmiotom 

wskazanym w tych uchwałach. Podstawą przekazania przyznanych przez Radę Miejską środków 

finansowych jako umowa, która jest rzeczą wtórną w stosunku do decyzji Rady o udzieleniu 

pomocy, jest jednak niezbędna dla przekazania środków. 

W przypadku podejmowania w przyszłości uchwał tego rodzaju będzie zmieniony tytuł, a także 

zastosowana prawidłowa podstawa prawna art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 167  

ust. 2 pkt 5 oraz art. 175 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 25 października 2007 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak wynika z dyspozycji art. 91 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 gminy 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).  

Akcentując w tym miejscu tezę, iż podstawą aktu normatywnego organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego musi być wyraźne upoważnienie ustawowe zawarte w ustawie 

szczególnej adekwatne do materii rozstrzyganej przez uchwałę, przywołać jednak należy 

stanowisko powołanego Sądu wyrażone w wyroku z dnia 13 listopada 2003 r. (sygn. akt I SA/Wr 

1901/03), zgodnie z którym jednakże nawet błędne przywołanie podstawy prawnej w treści podjętej 

uchwały nie może stanowić o jej nieważności, jeżeli  istnieje norma kompetencyjna zezwalająca na 

podjęcie takiej uchwały.   

W ustalonym stanie faktycznym – jak jednoznacznie wynika z złożonych wyjaśnień – intencje 

związane z podjęciem przedmiotowych uchwał dotyczące określenia zakresu udzielanej pomocy 

finansowej nie znalazły odzwierciedlenia w ich normatywnej treści (§ 1), która sprowadzona do 

literalnych zapisów przedmiotowych uchwał wskazuje na odmienne sfery oczekiwanej przez Radę 

Miejską w Grodkowie regulacji związanej z przedłożonymi pod obrady projektami uchwał a ich 

brzmieniem mogącym wskazywać na regulację czynności wykonawczych w zakresie udzielanej 

pomocy. Zatem nieprawidłowe określenie sfery regulacji § 1 przedmiotowych uchwał w kontekście 

błędnej legitymacji przytoczonej w ich podstawie prawnej uzasadnia wskazanie naruszenia art. 167 

ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 175 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, bowiem ustrojowo określona 

dyspozycja art. 10 ustawy o samorządzie gminnym stanowiąca o możliwości udzielania przez 

gminę pomocy (w tym finansowej) związkom międzygminnym, stowarzyszeniom jednostek 

samorządu terytorialnego bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego w odniesieniu do zasad 
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dysponowania środkami publicznymi określonymi ustawą o finansach publicznych znajduje 

odzwierciedlenie w treści dyspozycji: 

− art. 167 ust. 2 pkt 5, zgodnie z którym wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są 

przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na 

pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą, 

− art. 175 ust. 1, zgodnie z którym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być 

udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji 

celowej albo pomoc rzeczowa. 

W tym stanie Kolegium akcentuje, iż intencje którymi kierowała się Rada Miejska w Grodkowie 

podejmując przedmiotowe uchwały oraz określając treść ich § 1 w ustalonym stanie faktycznym nie 

mogąc rzutować na zasadniczą ocenę treści aktu normatywnego dokonywaną w trybie nadzoru 

zgodnie z art. 85 ustawy o samorządzie gminnym na podstawie kryterium zgodności z prawem 

umożliwiają jednak przyjęcie kwalifikacji nieistotnego naruszenia 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 uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 
W odniesieniu do oceny zgodności z prawem brzmienia § 2 przedmiotowych uchwał Kolegium 

wskazuje, iż w świetle przywołanych regulacji ustawy o finansach publicznych brak jest podstaw 

prawnych do sytuowania w treści uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 

zapisu dotyczącego ustalenia  projektów umów „stanowiących załącznik do uchwały”. Regulacja 

powołanej sfery działania związana jest z zakresem wyłącznej kompetencji organu wykonawczego 

jednostki samorządu terytorialnego określonej art. 30 ustawy o samorządzie gminnym, który w ust. 

1 stanowiąc, iż wójt (burmistrz) wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone 

przepisami prawa, w dyspozycji art. 30 ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy precyzuje, że do jego zadań należy 

w szczególności wykonywanie budżetu. Tym samym zakres kompetencji Rady Miejskiej w 

Grodkowie związany z udzieleniem pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego 

należy sprecyzować w ramach ujęcia w uchwale budżetowej po stronie planu wydatków w 

odpowiednim dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej (z wyodrębnieniem rodzajowym wydatku) 

limitu związanego z udzielaną pomocą, a następnie stosownie do brzmienia art. 167 ust. 2 pkt 5 

ustawy o finansach publicznych określenia zadania publicznego związanego z udzielaną pomocą. 

W tym stanie nie znajdujący uzasadnienia w normach kompetencyjnych organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego zakres regulacji § 2 identyfikowany wyłącznie w aspekcie 

przedmiotu działalności organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego implikuje 

stwierdzeniem naruszenia w ustalonym stanie art. 167 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 175 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru 

nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 

stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  
 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

 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 w Opolu w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 
              Przewodniczący Kolegium 
 


