
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr    23/99/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 października 2007 r. 
 

Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. DzU 

nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU 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) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

w s k a z u j e  

w § 1 uchwały nr XI/129/07 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2007 r. w 

sprawie zmian budżetu Gminy na 2007 rok w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków 

(zał. nr 2) w dziale 754, rozdz. 75411 oraz w dziale 851, rozdz. 85111 przyporządkowanie 

dotacji celowej z budżetu gminy na pomoc finansową Powiatowi Brzeskiemu jako dotacji na 

zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 

co narusza art. 175 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w zw. z § 1 pkt 4 rozporządzenia 

Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

 

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

 W dniu 5 października 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XI/129/07 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie 

zmian budżetu Gminy na 2007 rok, w której treści m.in. dokonano zwiększenia wydatków 

budżetu gminy zgodnie z poniższym zestawieniem: 

− dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75411 

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, wydatki majątkowe – dotacja dla 

powiatu na zakupy  inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. – 

26.000 zł 

− dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdz. 85111 „Szpitale ogólne”, wydatki majątkowe – 

dotacja dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia 

między j.s.t. – 26.000 zł. 

Przedmiotowe zwiększenie planu wydatków związane jest z podjęciem przez Radę Miejską 

w Grodkowie w dniu 26 września 2007 r. uchwał nr XI/117/07 oraz XI/118/07 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Brzeskim o udzielenie dotacji celowej. Jak 

wynika z złożonych wyjaśnień (pismo sygn. Fn.3014/23/07 z 11.10.2007 r.) uchwały te 

dotyczą udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu  terytorialnego, jaką jest powiat. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 25 października 2007 r. przedstawiciel 

Gminy zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do brzmienia art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych  wydatki 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań 

określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla 
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innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. 

Powyższa regulacja określająca prawne ramy wydatków z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego znajduje odzwierciedlenie w dyspozycji art. 175 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych, zgodnie z którą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być 

udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji 

celowej przy czym podstawą przekazania środków finansowych na realizację pomocy jest 

umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Tym samym w ramach 

przywołanej regulacji nie można zatem identyfikować jako prawnie uzasadnionej formy 

realizacji wydatku „dotacji dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumienia między j.s.t.”, co nastąpiło w przedmiotowej uchwale Rady Miejskiej.    

Wskazując w tym miejscu należy, iż zgodnie z zasadami planowania oraz dysponowania 

środkami publicznymi określonymi ustawą o finansach publicznych przedmiotowy wydatek 

w formie dotacji celowej obligatoryjnie ujęty po stronie planu wydatków uchwały budżetowej 

(która stosownie do brzmienia art. 165 ust. 3 cyt. ustawy stanowi podstawę gospodarki 

finansowej jednostki samorządu terytorialnego) winien być ustrojowo powiązany z normą 

art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym literalnie stanowiącą, iż gminy, związki 

międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie 

wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym 

pomocy finansowej. 

W odniesieniu do ustawowej struktury planu wydatków związanej z dokonanym na  

podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o finansach publicznych sklasyfikowaniem wydatków 

publicznych wg: 

− działów  i rozdziałów - określających rodzaj działalności, 

− paragrafu - identyfikującego rodzaj wydatku, 

przytoczyć należy określające szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i 

rozchodów rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych, którego postanowienia zawarte w § 1 pkt 4 ujmują 

przedmiotowe wydatki jako § 630(0) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych”.  

Tym samym odmienne od wyżej wskazanego sytuowanie w wskazanym uprzednio zakresie 

§ 1 uchwały nr XI/129/07 Rady Miejskiej w Grodkowie dotacji celowej na pomoc finansową 

innej jednostce samorządu terytorialnego w ramach „dotacji dla powiatu na zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.” (w istocie § 662(0) 

klasyfikacji planu wydatków) uznać należy za niezgodne z art. 175 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych w zw. z § 1 pkt 4 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 

2006 r. 

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. 

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 


