
Uchwała Nr 82/2011 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 28 września 2011 roku 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 71/XI/11 Rady Gminy Ciepłowody 
z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej w 2011r. 

 dla Powiatu Ząbkowickiego 

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

§ 1 
Stwierdza się nieważność uchwały Nr 71/XI/11 Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku dla 
Powiatu Ząbkowickiego z powodu istotnego naruszenia art. 19b w zw. z 19g ustawy 
z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r.  
Nr 12, poz. 68 ze zm.).  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uzasadnienie 
Uchwała Nr 71/XI/11 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 31 sierpnia 2011 roku  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku dla Powiatu Ząbkowickiego 
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 7 września 2011 r.  

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy postanowiła o udzieleniu w 2011 r. pomocy 
finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego w formie dotacji celowej na współfinansowanie 
zakupu inwestycyjnego „Zakup namiotu pneumatycznego dla Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl” w kwocie 1.000 zł. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło, że jej postanowienia w sposób istotny naruszają art. 19b  
w zw. z art. 19g ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm., dalej - upsp). Gminy mogą uczestniczyć 
w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, jednakże 
środki finansowe uzyskane przez Państwową Straż Pożarną powinny pochodzić  
z wpływów uzyskanych w trybie i na warunkach określonych w art. 19b-19g upsp.  

Z powołanych przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego mogą 
uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej 
wyłącznie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

Przekazanie środków w sposób przewidziany w badanej uchwale, a więc za 
pośrednictwem Powiatu w sposób istotny narusza tą zasadę. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Ciepłowody przysługuje skarga, którą wnosi się 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Św Mikołaja 78/79  
w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu.  
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