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      REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr 21/52/2013 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 6 listopada 2013 r. 
 

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

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) 

oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr XXVI.288.2013 Rady Miejskiej w  Białej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała - Sowin na odcinku w miejscowości Górka 

Prudnicka” z powodu naruszenia art. 220 ust. 1 w związku z art. 211 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 885 

ze zm.) poprzez udzielenie pomocy finansowej z budżetu roku przyszłego. 

 

 

 

 

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

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XXVI.288.2013 

Rady Miejskiej w  Białej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O 

relacji Biała - Sowin na odcinku w miejscowości Górka Prudnicka”. Powołując w podstawie 

prawnej przedmiotowej uchwały art. 10 ust. 2  i  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Rada Miejska postanowiła m. in. :  

„§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Biała pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu 

 z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji 

Biała - Sowin na odcinku w miejscowości Górka Prudnicka”. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej 

ze środków budżetu 2014 roku w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).”  

W uzasadnieniu podjętej uchwały zawarto, co następuje. 

„W dniu 26.09.2013 r. Powiat Prudnicki zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zadania 

związane z przebudową drogi w Górce Prudnickiej. Łączny koszt zadania to kwota 1.200.000 

złotych, a wykonany zostanie odcinek do 1 km. Wskazanie Gminy Biała jako partnera 

w realizacji tego zadania zwiększy szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Warunkiem 

przystąpienia do wspólnego realizowania zadania na drodze powiatowej jest zawarcie 

porozumienia, a następnie umowy o współfinansowanie. Dokumenty te są zawierane miedzy 

zarządcą drogi i jednostką współfinansującą, to jest - w tym przypadku - Zarządem Powiatu 

Prudnickiego i Burmistrzem Białej. Dokumentem poprzedzającym zawarcie stosownych 

porozumień i umów jest podjęcie przez Radę Gminy, to jest jednostkę udzielającą pomocy 
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finansowej zarządcy drogi, stosownej uchwały intencyjnej, w których określa zakres pomocy 

i jej wysokość. Szczegółowe zasady współpracy zostaną opisane w umowie na współ-

finansowanie, która będzie ostatnim dokumentem w procesie przygotowania zadania 

 do realizacji.” 

Dodatkowo, w piśmie nr OR.0711.7.2013 z dnia 5 listopada 2013 r., Burmistrz wyjaśnił: 

(…) W celu realizacji przedsięwzięcia niezbędnym było podjęcie stosowanej uchwały 

oraz wskazanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Biała kwoty dofinansowania  

w 2014 r. Na podstawie tych dokumentów gmina Biała zawarła porozumienie z Powiatem 

Prudnickim, w którym potwierdziła kwotowy udział gminy do realizacji przedsięwzięcia. 

Zawarcie porozumienia jest elementem niezbędnym do wniosku złożonego przez Powiat 

Prudnicki. 

Na posiedzenie Kolegium nie stawił przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej Gminy. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do treści art. 10 ustawy o samorządzie gminnym, wykonywanie zadań 

publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu 

terytorialnego.  Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego 

udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.  

Zakres kompetencji organów jednostki samorządu terytorialnego w zakresie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla innej jednostki 

samorządu terytorialnego w formie szczególnego rodzaju wydatku publicznego, tj. dotacji 

celowej, wyznaczony jest normami ogólnymi wyrażonymi w art. 126 oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 

oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Zgodnie z art. 220 ustawy o finansach publicznych, z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc 

finansowa w formie dotacji celowej. Podstawą udzielenia pomocy jest stosownie do art. 216 

ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy odrębna uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego, której przedmiotem jest: 

- zadecydowanie o udzieleniu pomocy wskazanej j.s.t., 

- określenie zadania (celu) objętego pomocą, 

- określenie kwoty pomocy (wysokości dotacji celowej udzielanej w ramach 

pomocy finansowej).  

Stosownie do art. 211 ustawy o finansach publicznych,  budżet jednostki samorządu 

terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej 

jednostki. Budżet jest uchwalany na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy. Podstawą 

gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest 

uchwała budżetowa. 

Artykuł 211 cyt. ustawy zawiera definicję budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

określa formę uchwalania i czasowe ramy obowiązywania uchwały budżetowej  

oraz podkreśla jej rolę jako podstawy gospodarki finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego. Z tak sformułowanej definicji wynika jedna z podstawowych zasad 

budżetowych związana z rocznością budżetu, która de facto przesądza o możliwości 

wykonywania ujętych w budżecie wydatków tylko w okresie obowiązywania uchwały 

budżetowej. Po tym czasie prawo dysponowania środkami przewidzianymi w budżecie 

co do zasady wygasa.  

Z postanowień uchwały nr XXVI.288.2013 Rady Miejskiej w  Białej z dnia 27 września 

2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację 

zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała - Sowin na odcinku  
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w miejscowości Górka Prudnicka” wynika, iż pomoc zostanie udzielona ze środków budżetu 

na 2014 r. 

 W świetle powyższego wskazać należy, iż planowanie udzielenia pomocy finansowej  

z budżetów lat przyszłych w pierwszej kolejności powinno znaleźć odzwierciedlenie  

w zabezpieczeniu odpowiednich wydatków w wieloletniej prognozie finansowej, a następnie 

w roku udzielenia pomocy finansowej w podjętej przez organ stanowiący uchwale 

budżetowej i uchwale w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Wskazać należy,  

że zaplanowanie takiego wydatku w latach przyszłych w wieloletniej prognozie finansowej 

nie daje podstawy do podjęcia decyzji w tym zakresie w roku budżetowym. Uchwała  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jest w ocenie Kolegium uchwałą wykonawczą  

w stosunku do obowiązującej w danym roku uchwały budżetowej. 

Tym samym, udzielenie przez Radę Miejską w Białej pomocy finansowej ze środków 

budżetowych roku 2014 na podstawie uchwały nr XXVI.288.2013 z dnia 27 września 2013 r., 

narusza, zdaniem Kolegium, w sposób istotny przepis art. 220 w związku z art. 211 

o finansach publicznych.  

Mając powyższe na uwadze, postanowiono orzec 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 

 

 

 

 


