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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr 22/53/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.  

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz  

art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U.  

z 2021 r. 1372) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały Nr XXVIII.225.2021 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie 

współfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 polegająca na 

budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odc. Dębska Kuźnia - Schodnia” 

z powodu naruszenia art. 220 ust. 1 w związku z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305). 

 

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

  

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 30 lipca 2021 r. doręczono uchwałę  

Nr XXVIII.225.2021 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie 

współfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 polegająca na 

budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odc. Dębska Kuźnia - Schodnia”. W podstawie prawnej 

podjętej uchwały Rada Gminy Chrząstowice wskazała m.in. art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

W badanej uchwale Rada Gminy Chrząstowice wprowadziła m.in. następujące 

postanowienia:  

 

 § 1. Wyraża się zgodę na współfinansowanie z Gminą Ozimek i Skarbem Państwa, 

reprezentowanym przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, 

zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 polegająca na budowie ścieżki pieszo – 

rowerowej na odc. Dębska Kuźnia - Schodnia”.  

§ 2. Zasady współpracy określone zostaną w trójstronnym porozumieniu pomiędzy Gminą 

Chrząstowice, Gminą Ozimek i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 

Opolu.  

§ 3. Gmina Chrząstowice udziela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 

Opolu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wydatki związane z realizacją zadania 

określonego w § 1, w wysokości nie wyższej niż 50 000,00 zł. 

(…).  

 

W piśmie z dnia 11 sierpnia 2021 r. sygn. BR.0711.1.22.2021, Zastępca Wójta 

działający z upoważnienia Wójta Gminy wskazał, że: „(…) powołany w podstawie prawnej 

uchwały art. 216  ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych dotyczy przeznaczenia wydatków 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego: wydatki budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego są przeznaczane na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach,  
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a w szczególności na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego. Uchwała dotyczy zadania realizowanego wspólnie z inną jednostką samorządu 

terytorialnego – Gminą Ozimek”.  

W posiedzeniu Kolegium przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej gminy nie brał udziału.  

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jednostki samorządu terytorialnego i ich organy działają na podstawie i w granicach 

prawa, co wynika z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonując swoje 

kompetencje prawodawcze zawarte w upoważnieniach ustawowych organy samorządu 

terytorialnego są obowiązane działać ściśle w granicach tych upoważnień. Nie są upoważnione 

ani do regulowania tego, co zostało już ustawowo uregulowane, ani też do wychodzenia poza 

zakres upoważnienia ustawowego. W świetle powyższego każda norma kompetencyjna musi 

być realizowana w sposób ścisły i niedopuszczalne jest jakiekolwiek dokonywanie wykładni 

rozszerzającej przepisów kompetencyjnych. Kolegium zwraca uwagę, że przepisy ustawy o 

samorządzie gminnym jak również ustaw szczególnych stanowiących podstawę określonej 

sfery regulacji przez organ stanowiący gminy wyraźnie określają przedmiot przyznanych 

kompetencji, zatem wydanie aktu wykraczającego poza uprawnienie ustawowe jest sprzeczne 

z prawem. Takie stanowisko potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, które do 

rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek 

samorządu terytorialnego zalicza m.in. 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 podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z dnia 3 grudnia 1996 r. sygn. 

akt SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. akt II SA/Wr 1459/97; wyrok WSA 

we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 625/11; wyrok WSA w Olsztynie 

z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 153/18).  

 Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Chrząstowice kwestionowanej uchwały 

jest m.in. art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wydatki 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych 

w odrębnych przepisach, a w szczególności na zadania realizowane wspólnie z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego.  

Kolegium analizując przedmiotową uchwałę stwierdza, że zgodnie z art. 10 ust. 2 

ustawy 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. Natomiast na podstawie art. 220 

ust. 1 w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego 

pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa, określona odrębną uchwałą 

przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Treść normatywna przytoczonych 

przepisów określa, że pomoc finansowa udzielana jest w formie dotacji, przy czym jej odbiorcą 

może być inna jednostka samorządu terytorialnego. Co za tym idzie, nie jest dopuszczalne 

udzielenie pomocy finansowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, stanowiącej aparat administracji rządowej, 

co wynika z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18a ust. 1 ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.). 

Z brzmienia § 3 uchwały Nr XXVIII.225.2021 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 

lipca 2021 r.  jednoznacznie wynika, że Gmina Chrząstowice udziela Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 

wydatki związane z realizacją zadania określonego w § 1, w wysokości nie wyższej niż  

50 000,00 zł, a zatem na rzecz podmiotu, który nie jest jednostką samorządu terytorialnego. 

Kolegium zauważa ponadto, że bez znaczenia dla oceny zaistniałego stanu faktycznego 
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pozostają zapisy § 1 i § 2 uchwały wskazujące na współfinansowanie przedmiotowego zadania 

wspólnie z Gminą Ozimek, gdyż pozostają one w ewidentnej sprzeczności z postanowieniami 

§ 3 uchwały. 

Jednocześnie Kolegium Izby wskazuje, że na podstawie art. 216 ust. 3 ustawy  

o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być 

przeznaczone na realizację zadań wynikających z porozumień, o których mowa w art. 19 ust. 4 

ustawy o drogach publicznych. Z art. 19 ust. 4 ww. ustawy wynika natomiast, że zarządzanie 

drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, 

regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Zarządcy dróg mogą zawierać 

także porozumienia w sprawie finansowania albo dofinansowania zadań z zakresu zarządzania 

drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Wskazane regulacje ustawowe korespondują również z treścią art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 

16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

688), zgodnie z którym zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i 

ochrony dróg publicznych mogą być finansowane lub dofinansowane z budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, zgodnie z porozumieniami zawartymi na podstawie art. 19 ust. 4 

ustawy o drogach publicznych. 

Analiza treści przepisów art. 216 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, art. 19 ust. 4 

ustawy o drogach publicznych oraz art. 3 ust. 6 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu 

lądowego prowadzi do wniosku, że podstawą do finansowania lub dofinansowania z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu zarządzania drogami jest porozumienie, a 

nie uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.  

 Mając na względzie powyższe, zdaniem Kolegium uchwała Nr XXVIII.225.2021 Rady 

Gminy Chrząstowice z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie współfinansowania i realizacji zadania 

pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 polegająca na budowie ścieżki pieszo – 

rowerowej na odc. Dębska Kuźnia - Schodnia” została podjęta z istotnym naruszeniem art. 220 

ust. 1 w związku z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

 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 

 

     Grzegorz Czarnocki  
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