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REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA

W OPOLU 
Uchwała nr 21/32/2022

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. 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 ze zm.) 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

stwierdza

w § 1 pkt 2, 5 i 6 uchwały nr XLVIII/371/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków 
budżetowych w Dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90026 
„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w wysokości  175 000,00 zł na zadanie: 
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Walce (dotacja 
celowa dla ZMCR), naruszenie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity – Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do dnia 22 lipca 2022 r. 
w sposób wskazany w uzasadnieniu. 

Uzasadnienie
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 1 czerwca 2022 r. doręczono uchwałę 

nr XLVIII/371/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Walce na 2022 rok. Przywołując w podstawie prawnej uchwały art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 18 ust. 2 
pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 211 oraz art. 212 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Gminy postanowiła m. in. o zwiększeniu 
w § 1 pkt 2 uchwały wydatku majątkowego w Dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona 
środowiska”, Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w wysokości 
175 000,00 zł na zadanie: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na 
terenie gminy Walce (dotacja celowa dla ZMCR). Powyższy wydatek został również ujęty 
w załączniku nr 5 do uchwały „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2022 roku” poz. 24, jak 
również w załączniku nr 6 „Wydatki budżetu Gminy Walce na 2022 rok obejmujące dotacje”. 

Wyjaśnienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu "Czysty 
Region" złożył Wójt Gminy Walce (pismo znak FN.0711.1.2022.RS z dnia 29 czerwca 2022 r.). 
W piśmie Wójt wskazał, że: "Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm., dalej usg) gminy, związki międzygminne 
oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym 
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jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Mając na uwadze 
literalne brzmienie ww. art. 10 ust. 2 usg stwierdzić należy, że gmina może udzielać związkowi 
międzygminnemu pomocy finansowej. Wprawdzie regulacja art. 10 ust. 2 nie wskazuje, w jakiej 
formie prawnej należałoby takiej pomocy finansowej udzielić, jednakże bezsprzecznie należy uznać, 
iż formą taką może być tylko i wyłącznie dotacja. I bez znaczenia jest tu brak wyraźnej regulacji 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 ze zm.) wskazującej na możliwość udzielania takiego wsparcia w formie dotacji. 
Samodzielną podstawą jej udzielenia w formie dotacji jest bowiem art. 10 ust. 2 usg. W jakiej bowiem 
innej formie miałaby zostać taka pomoc udzielona? Na pewno nie może obejmować pomoc ta 
cywilnoprawnych świadczeń, regulowanych prawem cywilnym, albowiem takowe istnieją 
samodzielnie, na mocy kodeksu cywilnego i są możliwe do stosowania niezależnie od obowiązywania 
ww. art 10 usg. Zasada racjonalnego ustawodawcy wskazuje zatem na to, iż istnienie  ww. art. 10 
ust. 2 musi czemuś służyć. Przyjąć zatem należy, iż właśnie forma dotacji jest jedyną i odpowiednią 
formą pomocy finansowej, o której mowa w ww. art. 10 ust. 2 usg. Powyższą literalną oraz 
celowościową wykładnię potwierdza także nauka prawa. W komentarzu do ustawy o samorządzie 
gminnym autorzy wskazują nawet na powiązanie z regulacjami ustawy o finansach publicznych, 
o dotacjach właśnie. Jak bowiem wskazuje się w piśmiennictwie i orzecznictwie "Komentowany 
art. 10 ust. 2 konkretyzuje współdziałanie, wskazując, iż może ono dotyczyć wzajemnego udzielania 
pomocy. Jedną z jej form jest pomoc finansowa, inną zaś może być pomoc rzeczowa (tak A. Szewc, 
Ustawa..., s. 87). Pomoc ta stanowi wydatek budżetowy gminy (związku międzygminnego lub 
stowarzyszenia gmin) - art. 216 ust. 2 pkt 5 u.f.p., art. 220 u.f.p., określony w art. 47 ust. 1 
u.doch.j.s.t. jako dotacja na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego. Takie stanowisko 
zaaprobował NSA w wyroku z 24 listopada 2011 r. (II GSK 1253/2010, LexisNexis nr 5801793); 
WSA w Gliwicach w wyroku z 8 grudnia 2010 r. (III SA/GI 1583/10, CBOSA). Mając na uwadze 
powyższe, brak jest podstaw prawnych do uchylenia (stwierdzenia nieważności) ww. uchwał, nawet 
w części."
W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel gminy prawidłowo zawiadomionej.  

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:
Zgodnie z dyspozycją 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 dnia 3 
grudnia 1996 r. sygn. akt SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. akt II SA/Wr 
1459/97; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 625/11; wyrok 
WSA w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 153/18).

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym gminy, związki międzygminne oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom 
samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Na podstawie art. 220 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona 
innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc 
rzeczowa. 

Z kolei na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy 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. 
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Zauważyć należy, że co do zasady udzielenie dotacji tytułem pomocy finansowej jest 
możliwe wówczas, gdy jednostka samorządu terytorialnego przekazuje środki na realizację zadania 
własnego dotowanej jednostki. Istota pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami 
sprowadza się do przekazania środków z budżetu jednej jednostki do budżetu innej jednostki 
z przeznaczeniem na sfinansowanie jej zadań. 

Działalność Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 
reguluje Statut. Gmina Walce, jak wynika z § 2 Statutu, jest jednym z członków Związku. W § 6 
Statutu określono, że Związek wykonuje zadania publiczne przekazane mu przez gminy, w tym m.in. 
tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pkt. 10). 

Jak wynika z art. 64 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w celu wspólnego wykonywania 
zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Związek międzygminny może być 
tworzony również w celu wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10a. Z kolei zgodnie z art. 64 ust. 3 
cyt. ustawy prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane 
z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu 
związku. Wraz z ogłoszeniem statutu gminy wchodzące w skład związku tracą swoje uprawnienia 
i obowiązki związane z wykonaniem przekazanego zadania. Jednocześnie gmina, która przekazuje 
zadanie, traci prawo do jego wykonania (wyrok WSA we Wrocławiu z 7.02.2011 r., II SA/Wr 
559/10). 

Stosownie do brzmienia art. 67 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym zasady udziału 
w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku powinien określać statut 
związku. 

W dniu 25 maja 2022 r. Rada Gminy Walce podjęła uchwałę nr XLVIII/373/2022 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu „Czysty Region” z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych na terenie gminy Walce." 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwałą Nr 21/31/2022 z dnia 
30 czerwca 2022 r. orzekło nieważność uchwały nr XLVIII/373/2022 Rady Gminy Walce z dnia 
25 maja 2022 r., w której Rada Gminy zdecydowała o udzieleniu pomocy finansowej Związkowi 
Międzygminnemu "Czysty Region" w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Walce" 
z powodu naruszenia art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity – Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.). 

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok jest aktem następczym 
w stosunku do uchwały udzielającej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przedmiotowe 
zadanie. Tym samym mając powyższe na uwadze Kolegium uznało, iż zmiana budżetu w § 1 pkt 2, 5 
i 6 uchwały nr XLVIII/371/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25 maja 2022 r. w części dotyczącej 
zwiększenia planu wydatków budżetowych w Dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona 
środowiska”, Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w wysokości 
175 000,00 zł na zadanie: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na 
terenie gminy Walce (dotacja celowa dla ZMCR), w sposób istotny narusza art. 10 ust. 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), 
art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.). 

W tym stanie Kolegium wskazuje, iż usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić poprzez 
zmianę uchwały budżetowej na 2022 r. w sposób zgodny z postanowieniami ww. przepisów. 
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Doprowadzenie wskazanej wyżej nieprawidłowości do stanu zgodnego z prawem powinno nastąpić 
w terminie do dnia 22 lipca 2022 r. 

W przypadku niedoprowadzenia do zgodności zapisów uchwały z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakreślonym terminie Izba podejmie działania w trybie określonym 
art. 12 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Przewodnicząca Kolegium

Aleksandra Bieniaszewska
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