
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 
Uchwała nr 9/38/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 8 kwietnia 2009 r. 

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

ka 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (Dz. U. z 2001r. nr 55, poz. 577; nr 154,  

poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. 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 (Dz. U. nr 142, poz. 1591; z 2002 r.  

nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz.1271, 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, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111,  

nr 223, poz. 1458) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a   n i e w a Ŝ n o ś ć  

 

§ 3 uchwały nr XLV/468/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie  przeka-

zania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu, w części określającej 

treść porozumienia, z powodu naruszenia art. 13 ust. 3 ustawy o Policji. 

 

 

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

W dniu 31marca 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwa-

łę nr art. 13 ust. 4a ustawy o Policji. Powołując się na przepisy art. 7 ust.1 pkt 14  i  art. 18 

ust.1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 13 ust. 4a ustawy o Policji, Rada postanowiła 

przekazać kwotę 1.300.000 zł dla Policji z przeznaczeniem  na wykonanie prac remontowych 

i zakup wyposaŜenia w pomieszczeniach po PKP. W § 3 uchwały, Rada uchwaliła, Ŝe warun-

ki przekazania środków finansowych określi porozumienie stanowiące załącznik do uchwały. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie 

przez organ nadzoru, iŜ stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza 

prawo w konsekwencji moŜe implikować orzeczeniem w całości lub w części jej niewaŜności 

bądź teŜ wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym naleŜy, za ukształto-

waną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego, iŜ do rodzajów naruszeń przepi-

sów skutkujących niewaŜnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zali-

czyć naleŜy 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 po-

dejmowania uchwał (por. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn.  SA/Wr  949/96; wyrok NSA 

z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).   
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W uchwale nr XLV/468/09 z dnia 26 lutego 2009 r. Rada Miasta Opola błędnie powołała 

przepis art. 13 ust. 4a ustawy o Policji (Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 ze zm.), bowiem zgod-

nie z jego treścią, środki finansowe gminy lub powiatu mogą być przeznaczone na: 

 1) rekompensatę pienięŜną za czas słuŜby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2, 

 2) nagrodę za osiągnięcia w słuŜbie, 

dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, 

którzy realizują zadania z zakresu słuŜby prewencyjnej. Natomiast w myśl art.13 ust. 

3 ustawy o Policji, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, 

stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w po-

krywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów 

utrzymania  

i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a takŜe zakupu niezbędnych dla ich po-

trzeb towarów i usług. Z treści powyŜszego przepisu wynika więc, Ŝe decyzję o przekazaniu 

środków finansowych dla Policji moŜe podjąć organ stanowiący gminy lub powiatu.  

RównieŜ przepisy art. 7 ust.1 pkt 14  i  art. 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, powoła-

ne w podstawie prawnej uchwały, nie dają Radzie Miasta Opola kompetencji do stanowienia  

co do szczegółów umów porozumień. Regulacja powołanej sfery działania związana jest  

z zakresem wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialne-

go określonej art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, iŜ wójt (burmistrz, 

prezydent) wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.  

W tym stanie prawnym, zakres regulacji § 3 uchwały nr XLV/468/09 Rady Miasta Opola 

z dnia 26 lutego 2009 r. w części ustanawiającej treść porozumienia, nie znajdujący podstawy 

prawnej w obowiązujących przepisach, a identyfikowany z ingerencją w wyłączną kompeten-

cję organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, stanowi naruszenie przepisu  

art. 13 ust. 3 ustawy o Policji.  

Mając powyŜsze na uwadze, 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 Admi-

nistracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w ter-

minie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 

 

 


