UCHWAŁA NR IX.51.S.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/43/2019 Rady Miejskiej
w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Chojna
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 561, z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Miasto Szczecin przez Gminę Chojna, z powodu naruszenia art. 216 ust. 2 pkt 5
i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę
Chojna – przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu
29 stycznia 2019 r. – została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zgodnie z którym
właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały
i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego
w sprawach zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostek samorządu
terytorialnego.
Przedmiotowa uchwała została wstępnie zbadana na posiedzeniu Kolegium
Izby w dniu 14 lutego 2019 r. W wyniku badania Kolegium stwierdziło, iż uchwała
została podjęta z naruszeniem przepisów ustawy o finansach publicznych.
W związku z powyższym, zostało wszczęte postępowanie w sprawie
stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały, o czym Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chojnie powiadomiony został pismem z dnia 15 lutego br. (znak pisma:
K.0010.80.KK.2019). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby
w dniu 20 lutego 2019 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel
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podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego
postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.
Kolegium Izby ostatecznie zbadało wymienioną uchwałę na posiedzeniu w dniu
20 lutego br. W posiedzeniu Kolegium Izby nie uczestniczył przedstawiciel gminy,
jednostka nie skorzystała również z prawa wniesienia wyjaśnień.
Kolegium zważyło co następuje:
Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę
Chojna w sposób istotny narusza prawo, co implikuje stwierdzenie nieważności tej
uchwały.
W § 1 przedmiotowej uchwały określono pomoc finansową dla Gminy Miasto
Szczecin w formie dotacji celowej na realizację programu interwencyjnomotywującego dla osób nietrzeźwych, zatrzymanych i dowiezionych z terenu Gminy
Chojna. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu
z terenu Gminy Chojna należy do zadań własnych tej gminy, wynikających
z przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.), a nie
do zadań Gminy Miasto Szczecin. Wobec powyższego, przedmiotowe środki nie mogą
zostać przekazane w formie pomocy finansowej, która w ocenie organu nadzoru może
być udzielona wyłącznie na realizację zadań własnych jednostki samorządu
terytorialnego, do której jest ona kierowana. Powyższe należy wywodzić z przepisu
art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który wydatki na pomoc finansową
(pkt 5) wyodrębnia od kategorii wydatków na zadania własne jednostki samorządu
terytorialnego (pkt 1).
W tym stanie rzeczy Kolegium orzekło jak w sentencji uchwały.
Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

