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REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

 

 

Uchwała nr  19/67/2006 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 28 listopada 2006 r. 
 

 

 Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust.1 pkt 4 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; z 2006 r. nr 

17, poz. 128) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały Nr XL/308/2006 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 października 2006 r. w 

sprawie udzielenia dotacji na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 

Wojewódzki w Opolu, z powodu naruszenia art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104, zm. M. P. z 2005 r. nr 69, poz. 962, Dz. U. z 

2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708).    

 

 

 

Uzasadnienie 

 

 

Rada Miejska w Dobrodzieniu dnia 23 października 2006 roku podjęła uchwałę nr 

XL/308/2006 w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział Wojewódzki w Opolu, którą doręczono Izbie 2 listopada 2006 roku. Jako 

podstawę prawną wskazano art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

Przedmiotową uchwałą Gmina Dobrodzień udziela dotacji w kwocie 300.000 zł. Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadania inwestycyjnego  pod nazwą „Budowa wiaduktu nad obwodnicą Dobrodzienia w ciągu 

drogi powiatowej Dobrodzień – Klekotna Nr 19520”. Wykonanie uchwały Rada Miejska 

powierzyła Burmistrzowi Dobrodzienia, który zawrze z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 

i Autostrad Oddział w Opolu stosowne porozumienie. 

 

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu ustaliło i zważyło, co następuje. 
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Z materiałów przedłożonych Izbie przez Gminę i wyjaśnień przedstawicieli Gminy 

obecnych na posiedzeniu Kolegium wynika, że przekazanie dotacji Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział Wojewódzki w Opolu w kwocie 300.000 zł. było 

podyktowane  wycofaniem się Starosty Oleskiego z roli inwestora budowy wiaduktu nad 

obwodnicą Dobrodzienia, którą to dotacje miała powiatowi jako zarządcy tej drogi przekazać 

gmina Dobrodzień. Decyzja Starosty spowodowała, że Wojewoda Opolski zwrócił się do 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Wojewódzki w Opolu z wnioskiem  

o podjęcie roli inwestora budowy wiaduktu. Podstawą podjęcia przedmiotowej uchwały był 

wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Wojewódzki w 

Opolu skierowany do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu o przekazanie zadeklarowanej 

wcześniej kwoty dotacji. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do 

kompetencji rady gminy. Ustawą, o której mowa w tym przepisie, może być m.in. ustawa o 

finansach publicznych, która w art. 175 stanowi o możliwości udzielania z budżetu gminy 

pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej 

albo pomoc rzeczową na podstawie umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia 

środków. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Wojewódzki w Opolu 

jest jednostką pomocniczą centralnego organu administracji rządowej – Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (art. 18 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.), zatem art. 175 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych nie może stanowić podstawy prawnej udzielenia tej dotacji 

wskazanemu organowi.   

Sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony 

dróg powiatowych są podporządkowane według właściwości zarządcy drogi powiatowej czyli 

Zarządowi Powiatu. Zatem współpraca w zakresie świadczenia pomocy (w tym finansowej) 

winna się przejawić w formie i zakresie przewidzianej przepisami prawa tj. na płaszczyźnie 

współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego czyli Gminą i Powiatem. 

 

W tym stanie rzeczy, należało podjąć uchwałę 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 

 

 

 

 

   


