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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU 

Uchwała nr 23/34/2022

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 13 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 18 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.) oraz art. 
91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2022 r., 
poz. 559 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 XLI/272/22 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region” 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.)

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

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 29 czerwca 2022 r. doręczono 
uchwałę nr XLI/272/22 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region”. 

 Przywołując  w podstawie prawnej powołanej uchwały legitymację art. 10 ust. 2 i art. 64 ust. 
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  Rada Miejska w Leśnicy postanowiła o udzieleniu z 
budżetu Gminy Leśnica na 2022 rok pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu „Czysty 
Region” w formie dotacji celowej w wysokości 14 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. Budowa PSZOK na terenie Gminy Leśnica zrzeszonej w  Związku 
Międzygminnym „Czysty Region”.  

W uchwale postanowiono (§ 3), że szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz 
przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą 
Leśnica a Związkiem Międzygminnym „Czysty Region”. Wykonanie uchwały powierzono 
Burmistrzowi Leśnicy. 

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 
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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. 

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 stanowiący załącznik do obwieszczenia Wojewody Opolskiego z dnia 14 lipca 2008 r. 
w sprawie ogłoszenia Statutu  Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w 
Kędzierzynie-Koźlu (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2008 r. Nr 52, poz. 1707 ze 
zm.). Gmina Leśnica, jak wynika z § 2 ust. 1 pkt 5 Statutu, jest członkiem 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, przy czym w rozpatrywanym stanie regulacje Statutu nie stanowią o możliwej partycypacji 
w finansowaniu zadań Związku przez jego członków poprzez udzielanie dotacji celowej na pomoc 
finansową.    

W świetle powyższych wskazań Kolegium stwierdza, iż pomocy finansowej związkowi 
międzygminnemu nie może udzielić jednostka samorządu terytorialnego będąca członkiem związku 
na finansowanie zadań przekazanych do realizacji związkowi międzygminnemu. Rozliczenia między 



3/3

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 23/34/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.

Id: 2E9A3A30-CBC5-41D2-939A-68F421BD26DA

związkiem międzygminnym a uczestniczącą w nim gminą z tytułu ponoszenia przez związek 
wydatków inwestycyjnych winny następować w sposób uregulowany w Statucie. 

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

Grzegorz Czarnocki
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