
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 2/2/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r. 

 

REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr  2/2/2014 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 22 stycznia 2014 r. 

 
Na podstawie art. 11 ust. 3 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) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 
wskazuje 

 

iż uchwała nr XLII/284/2013 Rady Gminy w Lubszy z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – 

funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu 

została podjęta z naruszeniem art. 220 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. z  2013 r. poz. 885 z późn. zm.) poprzez udzielenie pomocy 

finansowej z budżetu roku przyszłego. 

 

Uzasadn ien ie  
 

W dniu 27 grudnia 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

XLII/284/2013 Rady Gminy w Lubszy z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie 

stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu.  

W uchwale, przywołując w podstawie prawnej art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy  

o samorządzie gminnym w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5  i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy o finansach 

publicznych Rada Gminy Lubsza postanowiła w § 1, iż:  

„Udziela się z budżetu Gminy Lubsza pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z 

przeznaczeniem na realizację zadania: funkcjonowanie stanowiska pracy do spraw ochrony 

zabytków w Starostwie Powiatowych w Brzegu.” 

Zgodnie z § 2 uchwały, pomoc finansowa „zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 

środków budżetu na rok 2014, w wysokości 2.427,00 zł.” 

W nawiązaniu do ww. uchwały Wójt Gminy Lubsza pismem z dnia 7 stycznia 2014 r.  wyjaśnił 

m.in., iż „(…) planowana pomoc finansowa w formie dotacji celowej została ujęta w budżecie 

Gminy Lubsza na rok 2014”. Ponadto wyjaśnił, że „sesja Rady Gminy Lubsza w dniu 19.12.2013 

roku została przerwana i kontynuowana 30.12.2013 r. Budżet na rok 2014 został uchwalony 

30.12.2013 r., natomiast obydwie uchwały zostały podjęte na XLII sesji rady gminy. Gmina Lubsza 

/…/ jeszcze nie poniosła żadnych wydatków z tego tytułu, a obecnie jesteśmy na etapie 

podpisywania stosownej umowy z Powiatem Brzeskim.” 

 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego, prawidłowo 

zawiadomionej, nie stawił się. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,  gminy mogą sobie wzajemnie 

bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.  
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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, 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, podejmowana 

w roku budżetowym, w którym pomoc jest udzielana. 

 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.  

Tym samym udzielenie pomocy finansowej uchwałą nr XLII/284/2013 Rady Gminy w Lubszy 

z dnia 19 grudnia 2013 r. ze środków budżetowych roku 2014, zdaniem Kolegium,  narusza 

wskazany przepis art. 220 w zw. z art. 211 o finansach publicznych. W dacie podjęcia tej uchwały 

Rada Gminy Lubsza nie uchwaliła bowiem budżetu na 2014 r. i dla powyższej oceny naruszenia 

prawa bez znaczenia pozostają wyjaśnienia Wójta Gminy, iż przedmiotowa uchwała i uchwała 

budżetowa została podjęta na tej samej sesji rady gminy.  

Mając na względzie przedstawione przez Gminę Lubsza okoliczności podjęcia ww. uchwały, 

związane z przerwaną sesją budżetową w dniu 19 grudnia 2013 r., jak również ostateczne 

uchwalenie uchwałą budżetową Gminy Lubsza na 2014 r. pomocy finansowej dla Powiatu 

Brzeskiego, która planowana była już w projekcie budżetu na 2014 rok, Kolegium, pomimo 

naruszenia art. 220 w zw. z art. 211 ustawy o finansach publicznych, postanowiło uznać wskazane 

naruszenie za nieistotne.  
 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku nieistotnego 

naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do wskazania, że uchwałę 

wydano z naruszeniem prawa. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 
 


