
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W   OPOLU  

Uchwała nr    27/75/2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 15 grudnia 2010 r. 
 

 

Na  podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych  (DzU z 2001 r. 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; z 2009 r. nr 157, poz. 1241), Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

s t w i e r d z a  

w uchwale nr XLII/282/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany 

budżetu Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwały budżetowej na 

2010 r. naruszenie art. 218 w zw z art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez bezpodstawne zaplanowanie dotacji 

podmiotowej dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Usunięcie 

nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do dnia 27 grudnia 2010 r. w sposób wskazany w 

uzasadnieniu 

 

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

W dniu 17 listopada 2010 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XLII/282/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu 

Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwały budżetowej na 2010 r., 

podjętą na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 211 i art. 212 

ustawy o finansach publicznych. W § 4 uchwały zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 

190 583 zł w tym w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 

75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” zaplanowano wydatki bieżące w 

formie dotacji w kwocie 60 000 zł. Na mocy zapisów § 6 uchwały nadano nową treść załącznikowi 

nr 10 do uchwały budżetowej, określającego „Plan dotacji podmiotowych dla jednostek należących 

do sektora finansów publicznych na 2010 r.”. W załączniku tym wprowadzono dotację podmiotową 

w kwocie 60 000 zł, jako beneficjenta dotacji wskazano Komendę Wojewódzką Państwowej Straży 

Pożarnej w Opolu. 

W pisemnych wyjaśnieniach datowanych na dzień 10 grudnia 2010 r. Wójt Gminy podniósł, 

iż przyznanie dotacji podmiotowej Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wynikło 

z błędnej interpretacji art. 19 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. 
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Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 15 grudnia  2010 r. przedstawiciel 

prawidłowo zawiadomionej gminy, nie stawił się.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Zgodnie z art. 218 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Z 

przepisów art. 19a i 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej wynika, iż 

koszty związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej są pokrywane z budżetu państwa 

oraz że w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej mogą 

uczestniczyć jednostki samorządu terytorialnego. Przepis art. 19b cytowanej ustawy nie stanowi 

jednak w ocenie Kolegium podstawy do przyznania dotacji podmiotowej Komendzie Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej. W myśl art. 126 ustawy o finansach publicznych dotacje to 

podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 

przeznaczone na podstawie ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych. Brak 

jest natomiast wyraźnej podstawy prawnej do przyznania Komendzie wojewódzkiej Państwowej 

Straży Pożarnej dotacji podmiotowej z budżetu gminy.  

W tym stanie Kolegium wskazuje, iż usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić poprzez 

usunięcie dotacji podmiotowej dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu z wydatków budżetu 

gminy Dąbrowa. 

W przypadku niedoprowadzenia do zgodności zapisów uchwały z obowiązującymi 

przepisami prawa w zakreślonym terminie Izba podejmie działania w trybie określonym art. 12 ust. 

2  ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 

 

 

        Przewodniczący Kolegium 

 

 

 


