
Uchwała Nr 17/2016
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/129/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 
lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Zbigniew Rękas – Zastępca Prezesa Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna 
Marczewska (sprawozdawca) , Ewa Midura,
na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 
r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w wyniku badania uchwały Nr XIV/129/2016 Rady 
Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kieleckiemu

postanawia
stwierdzić nieważność badanej uchwały z powodu naruszenia art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

U z a s a d n i e n i e
Uchwała Nr XIV/129/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach w dniu 2 marca 2016 r. i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy  o 
regionalnych izbach obrachunkowych została objęta postępowaniem nadzorczym.
W badanej uchwale Rada Gminy w Łopusznie postanowiła o udzieleniu z budżetu Gminy pomocy 
finansowej dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie utworzenia w budynku Urzędu Gminy w 
Łopusznie Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach w 
wysokości 25.000 zł. W w/w uchwale wskazano, że pomoc finansowa zostanie udzielona w formie 
dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2016 rok, co jest zgodne z art. 220 ust. 1 ustawy o 
finansach publicznych.
Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, który określa przeznaczenie 
wydatków jednostek samorządu terytorialnego, wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na 
pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
W budżecie Gminy Łopuszno nie określono wydatków na pomoc finansową dla Powiatu 
Kieleckiego w wysokości 25.000 zł, na cel wskazany w odrębnej uchwale organu stanowiącego, co  
narusza wskazany przepis ustawy o finansach publicznych.
Z załącznika Nr 7 do uchwały Nr XIV/126/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2016 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku wynika, że dotacje celowe w § 6300 
„Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” określono dla Powiatu  
Kieleckiego w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w 
łącznej wysokości 850.000 zł na zadania dotyczące przebudowy dróg powiatowych. W wydatkach 
budżetu - załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/126/2016 Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie 
gminy w 2016 roku, dokonano zwiększenia wydatków na pomoc finansową na drogi powiatowe o 
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50.000 zł. Odrębna uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na 
zadania określone w załączniku Nr 7 pn. „Dotacje celowe w 2016 roku” została podjęta przez organ 
stanowiący. Zatem w w/w załączniku do uchwały zmieniającej budżet, dotyczącym dotacji celowych 
planowanych do udzielenia z budżetu gminy i w wydatkach budżetu nie zaplanowano wydatków w 
formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego w kwocie 25.000 zł na 
dofinansowanie utworzenia w budynku Urzędu Gminy w Łopusznie Filii Wydziału Komunikacji i 
Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach.
Biorąc  pod uwagę  powyższe Kolegium orzekło jak w sentencji.

P o u c z e n i e
Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje w 
terminie 30 dni od dnia doręczenia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Kielcach 
za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

 

Przewodniczący Kolegium
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