
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr 15/53/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 3 czerwca 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  

 

§ 2 uchwały nr XXVI-190/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w spra-

wie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głubczyckiemu na zadanie inwestycyjne „Re-

mont budynku warsztatowo – magazynowego” realizowane przez Komendę Powiatowej Pań-

stwowej StraŜy PoŜarnej w Głubczycach w formie dotacji celowej, z powodu naruszenia  

art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

 

 

 

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

W dniu 8 maja 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XXVI-190/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. Powołując przepisy 

art. 10 ust. 2 i  art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 175 ust. 1 i 2 

ustawy o finansach publicznych, Rada wyraziła wolę udzielenia Powiatowi Głubczyckiemu 

pomocy finansowej  w wysokości 15.000 zł w formie dotacji celowej na remont budynku 

warsztatowo – magazynowego. W § 2 uchwały, Rada uchwaliła, Ŝe szczegółowe warunki 

udzielenia pomocy finansowej zostały określone w umowie, której treść stanowi załącznik  

nr 1 do niniejszej uchwały.  

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej Gmi-

ny.  

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje. 

W myśl art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2005 r.  nr 249, poz. 2104 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorial-

nego określa  w  odrębnej uchwale pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek sa-

morządu terytorialnego. Natomiast zgodnie z art. 175 ustawy, z budŜetu jednostki samorządu 

terytorialnego moŜe być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu teryto-
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rialnego w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa., a podstawą przekazania środków 

na realizację pomocy jest umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.  

Kwestie funkcjonowania i finansowania Państwowej StraŜy PoŜarnej regulują przepisy 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej StraŜy PoŜarnej (Dz.U. z 2009 r. nr 12,  

poz. 68 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 19b ust.1 ustawy, w pokrywaniu części kosztów funk-

cjonowania Państwowej StraŜy PoŜarnej mogą uczestniczyć: gmina, powiat lub samorząd 

województwa. 

W myśl przepisu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 12  ustawy stanowi zaś o wyłącznej właściwości 

rady gminy do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających 

zakres zwykłego zarządu, dotyczących współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania  

na ten cel odpowiedniego majątku. 

Ani powyŜszy przepis ustawy o Państwowej StraŜy PoŜarnej, ani ww. przepisy ustawy 

o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych, powołane w podstawie prawnej 

uchwały, nie uprawniają rady do stanowienia, w formie załącznika do uchwały, treści umowy  

dotyczącej pomocy finansowej. Regulacja powołanej sfery działania związana jest z zakresem 

wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego określonej 

przepisem art. 30 ustawy o samorządzie gminnym, bowiem zgodnie z treścią ust.1, do organu 

stanowiącego naleŜy wykonywanie uchwał rady gminy i zadań określonych przepisami pra-

wa. Stosownie do treści art. 30 ust. 2  ustawy, do zadań wójta naleŜy w szczególności: 

 1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, 

 2) określanie sposobu wykonywania uchwał, 

 3) gospodarowanie mieniem komunalnym, 

 4) wykonywanie budŜetu, 

 5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

Umiejscowienie w uchwale wzoru umowy wykracza poza kompetencje rady, bowiem w isto-

cie stanowi określenie sposobu wykonania uchwały.  

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).   

Odnosząc się do przepisów art. 10 ust. 2  i art. 18 ust. 2 pkt 12  ustawy o samorządzie, 

w świetle przedmiotu rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Baborowie, Kolegium wskazuje  

na ich bezprzedmiotowość, gdyŜ nie dotyczą pomocy udzielanej powiatowi. 

W tym stanie prawnym, zakres regulacji § 2 uchwały nr XXVI-190/09 Rady Miejskiej  

w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Głubczyckiemu na zadanie inwestycyjne „Remont budynku warsztatowo – magazynowego” 

realizowane przez Komendę Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Głubczycach w for-

mie dotacji celowej, nie znajdujący podstawy prawnej w obowiązujących przepisach, a iden-

tyfikowany z ingerencją w wyłączną kompetencję organu wykonawczego jednostki samorzą-

du terytorialnego, stanowi naruszenie przepisu  art. 30 ustawy o samorządzie gminnym. 
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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 


