
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    O P O L U  

 

 

 

U c h w a ł a      Nr  17/86/2008 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 6 sierpnia 2008 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. 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) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

zarządzenia Nr 163/08 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie 

zmiany w budżecie gminy Paczków z powodu naruszenia art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249 poz. z późn. zm.)w związku z art. 32 ust. 2 ustawy z 

dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU z 2002 r. nr 147 poz. 1229 z późn. zm.) 

 

 

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

 

Zgodnie z dyspozycją art. 90 ustawy o samorządzie gminnym dnia 21 lipca 2008 r. do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono zarządzenie Burmistrza Gminy Paczków Nr 

163/08 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków. 

Jako podstawę prawną przedmiotowego zarządzenia przywołano art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych. W § 1 zarządzenia Burmistrz postanowił o rozdysponowaniu 

części rezerwy ogólnej w kwocie 1250 zł z przeznaczeniem na posiłki dla strażaków podczas 

uroczystości nadania sztandaru dla Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straż 

Pożarnych RP w Nysie. Powyższe wydatki zaplanowano w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, paragrafie 4300 Zakup 

usług pozostałych. 

 

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel Gminy, zawiadomionej prawidłowo.

  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Ustawa o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy zalicza w art. 7 ust. 1 pkt 14 

sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego. Konkretyzacja tych zadań w odniesieniu do ochotniczych straży pożarnych 
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następuje w zapisach ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Stosownie do treści art. 32 tego aktu, 

koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży 

pożarnej ponosi gmina, która ma również obowiązek: bezpłatnego umundurowania członków 

ochotniczej straży pożarnej, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej 

straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz ponoszenia kosztów okresowych badań 

lekarskich. 

Mając na względzie, iż stosownie do treści art. 35 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, 

jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi 

poszczególnych rodzajów wydatków, Kolegium stoi na stanowisku, iż sfinansowanie z budżetu 

gminy posiłków dla strażaków podczas uroczystości nadania sztandaru dla Zarządu Oddziału 

Powiatowego Związku Ochotniczych Straż Pożarnych RP w Nysie wykracza poza ramy określone 

wyżej powołanymi przepisami prawa. W ocenie Kolegium wydatek ten nie mieści się w formule 

„koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP”, bowiem 

gmina nie jest zobowiązana do ponoszenia wszelkich kosztów ponoszonych przez OSP a jedynie 

koszty wskazane w ustawie. Nie sposób zaś zakwalifikować tego wydatku jako „kosztu 

utrzymania”, bowiem tak szeroka interpretacja tego zapisu doprowadziłaby do sytuacji w której 

Gmina zobowiązana byłaby w istocie do pokrywania wszelkich kosztów ponoszonych przez 

ochotnicze jednostki straży pożarnej. Należy również zwrócić uwagę, iż ustawa o ochronie 

przeciwpożarowej określa wprost, że istnieją koszty funkcjonowania OSP które nie są finansowane 

przez gminy, w art. 34 wskazując, iż „inne koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych i 

ich związków, związane z ochroną przeciwpożarową, pokrywane są z budżetu państwa, o ile na 

podstawie odrębnych przepisów zostaną przekazane gminom jako zadania zlecone”.  

 

W świetle powyższego, mając na względzie ugruntowane orzecznictwo sądów 

administracyjnych, zgodnie z którym do działalności organów samorządu terytorialnego w sferze 

zobowiązań publicznoprawnych nie stosuje się zasady "co nie jest zakazane jest dozwolone", lecz 

regułę "dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje" (wyrok NSA w Warszawie III SA 

534/96 z dnia 15 stycznia 1997 r.), Kolegium orzekło 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 


