
Uchwała nr 92/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 25 października 2006 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXXI/303/2006 Rady Gminy 
Kondratowice z dnia 21 września 2006 roku w sprawie udzielenia dotacji dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach na zakup 

sprzętu medycznego 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 55 poz.577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Stwierdza się nieważność uchwały nr LXXI/303/2006 Rady Gminy 
Kondratowice z dnia 21 września 2006 roku w sprawie udzielenia dotacji dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach na zakup 
sprzętu medycznego z powodu nie zabezpieczenia w budżecie środków na jej 
realizację, tj. niedokonania stosownej zmiany w budżecie gminy, czym w sposób 
istotny naruszono art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 ze zm.). 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uzasadnienie 

Uchwała nr LXXI/303/2006 Rady Gminy Kondratowice z dnia 21 września 
2006 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Prusach na zakup sprzętu medycznego wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 29 września 2006 r. 

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy w Kondratowicach przyznała 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Prusach dotację na 
zakup sprzętu medycznego w wysokości 48.700 zł (§ 1 uchwały) i powierzyła jej 
wykonanie Wójtowi Gminy Kondratowice (§ 2 uchwały).Uchwała została podjęta na 
podstawie art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 
(Dz.U. nr 91 poz. 408 ze zm.). Z art. 55 ust. 1 pkt 3 wskazanej ustawy wynika, ze 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może otrzymywać dotacje 
budżetowe na remonty i inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego. 
Natomiast z ust. 2 wynika, że dotację na wskazany cel przyznaje organ, który 
utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.  

Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby stwierdziło, iż Rada Gminy 
w Kondratowicach miała prawo udzielić SP ZOZ w Prusach dotacji na zakup sprzętu 
medycznego, lecz wolę tę powinna wyrazić w uchwale budżetowej (lub uchwale 
zmieniającej budżet) poprzez odpowiednie określenie wydatków na ten cel. Zgodnie 
z art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa określa 
wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem 
między innymi dotacji. Ponieważ podjęta na tej samej sesji uchwała nr 
LXXI/308/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Kondratowice została podjęta z 
istotnym naruszeniem prawa, co w konsekwencji spowodowało, iż nie wprowadza do 
budżetu gminy żadnych zmian, to przedmiotowa uchwała - ze względu na brak 
w budżecie wydatków na ten cel - nie może być przez Wójta Gminy wykonana. 

Reasumując Kolegium Izby wskazuje, iż udzielenie dotacji SP ZOZ w swej 
istocie dotyczy budżetu (planowanych wydatków), a zatem nie jest wymagane 
podjęcie przez organ stanowiący odrębnej uchwały, lecz stosowne wyrażenie woli 
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w uchwale budżetowej(poprzez jej zmianę) z odpowiednim - zgodne z art. 184 ust. 1 
pkt 2 ufp - określeniem rodzaju wydatku. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 
 
Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy w Kondratowicach przysługuje skarga, 

którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. 
Świętego Mikołaja 78/79, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, za 
pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 

  
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


