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UCHWAŁA NR 43/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 28 lipca 2010 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym: 

Przewodniczący: Zbigniew Rękas - Zastępca Prezesa Izby 

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Joanna Marczewska - sprawozdawca, Ewa Midura, 
Ireneusz Piasecki. 

na podstawie art. 18 ust.1 pkt. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r 
o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w wyniku 
badania uchwały Nr XXXVIII/205/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 czerwca 2010 r. 
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Czarnocin a Komendą Wojewódzką Policji 
w Kielcach w sprawie przekazania środków finansowych 

postanawia 

stwierdzić nieważność uchwały Nr XXXVIII/205/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 czerwca 2010 
r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Czarnocin a Komendą Wojewódzką Policji 
w Kielcach w sprawie przekazania środków finansowych z powodu braku podstaw prawnych do jej 
podjęcia. 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr XXXVIII/205/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia 
porozumienia pomiędzy Gminą Czarnocin a Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach w sprawie przekazania 
środków finansowych wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 8 lipca 2010 roku. Na 
podstawie art. 11 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. 
U. z 2001r Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym, w wyniku którego 
Kolegium stwierdziło co następuje: 
W podstawie prawnej badanej uchwały wskazano art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) oraz art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 13 ust. 3 w/w ustawy o Policji jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć 
w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania 
i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów 
i usług. Na tej podstawie Gmina może uczestniczyć w pokrywaniu wymienionych w art. 13 ust. 3 ustawy 
wydatków zgodnie z porozumieniem zawartym na postawie art. 13 ust. 4e pkt 2 ustawy o Policji poprzez 
dokonywanie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji. Wymienione przepisy nie dają podstawy do udzielania dotacji 
przedmiotowej dla Policji z budżetu gminy. Podstawę przekazania środków finansowych dla Policji stanowią 
zaplanowane w budżecie gminy wydatki w § 3000 „Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy” 
w przypadku finansowania zadań bieżących lub w § 6170 „Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” przy finansowaniu wydatków majątkowych bez 
podejmowania odrębnej uchwały w sprawie przekazania środków finansowych. Art. 218 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), który stanowi, że z budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią 
nie daje także podstaw do podjęcia badanej uchwały. Środki przekazywane dla jednostek organizacyjnych 
Policji nie mają formy dotacji. Ponadto Kolegium wskazuje, iż działalność nadzorcza Izby nie obejmuje umów 
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i porozumień załączanych do uchwał. Do badanej uchwały zostało załączone porozumienie już zawarte (z dnia 
1.06.2010 r.). 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło jak w sentencji. 

Pouczenie 

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje skarga za 
pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Kielcach w terminie 30 dni od dani doręczenia. 

 

Przewodniczący Kolegium 


