
 

 

                                                Uchwała Nr  41/2014 

  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

          z dnia  26 marca 2014 roku 

w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXIV/286/14 Rady Miejskiej  w Osieku    

z dnia 28 lutego 2014 r. dotyczącej przekazania środków finansowych dla Policji 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym: 

 

Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby 

Członkowie; Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska–Sołtyk (sprawozdawca), 

Iwona Kudła, Joanna Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki 

 

na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 

obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U z 2012 poz.1113 z późn. zm.) i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia   

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)  

 

                                                            postanawia 

  

stwierdzić nieważność Uchwały Nr XXXIV/286/14 Rady Miejskiej  w Osieku z dnia 28 lutego 

2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z powodu  braku podstaw 

prawnych do jej podjęcia. 

 

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

 

Uchwała Nr XXXIV/286/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie 

przekazania środków finansowych dla Policji wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu w dniu 11 marca 2014 roku. Na podstawie art. 

11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  

została objęta postępowaniem nadzorczym, w wyniku którego stwierdzono że, Rada Miejska  

w przedmiotowej uchwale zdecydowała o przekazaniu z dochodów własnych gminy środków 

finansowych w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną  za czas 

służb ponadnormatywnych dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby 

prewencyjnej na terenie gminy Osiek. Zgodnie z  art. 13 ust 4 a ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990r. o Policji  rada powiatu lub rada gminy może przekazać, na warunkach określonych w 

porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu lub gminy a właściwym 

komendantem powiatowym (miejskim) Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne 

gminy dla policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający 

normę określoną w art. 33 ust 2 oraz na nagrodę za osiągnięcia w służbie dla policjantów 

właściwych miejscowo komend i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby 

prewencyjnej.  

Przekazanie tych środków finansowych jak wynika z powyżej cytowanego art. 13 ust. 4a 

ustawy o policji ma nastąpić na podstawie zawartego porozumienia. Porozumienie trójstronne 

dotyczące przekazania środków wskazanych w uchwale zawarte zostało w dniu 31 grudnia 

2012 roku pomiędzy Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach, 

Starostą Staszowskim i Burmistrzem Miasta i Gminy Osiek. Wynika z niego, że środki 

finansowe na Fundusz Wsparcia Policji będą przekazywane z budżetu Gminy Osiek w 

wysokości 15.000 zł rocznie w latach 2013 – 2016. 
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Rada Miejska w Osieku w uchwale budżetowej 2014 roku zaplanowała środki finansowe w 

wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji. Brak jest więc 

podstaw prawnych do podejmowania odrębnej uchwały w 2014 roku w sprawie przekazania 

środków finansowych na wynagrodzenia za godziny ponadnormatywne zwłaszcza, że 

porozumienie zawarto już w 2012 roku i obecnie rada nie może określić zasad na jakich ono na 

być zawierane, i faktycznie badana uchwała nie zawiera takich zasad.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło jak w sentencji. 

 

               

    P o u c z e n i e 

 

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 dnia doręczenia. 

 

 

 

       Przewodniczący Kolegium 

 

 


