
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY PODLASKIEGO 

z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

NK.II.KK.0911-44/09 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,  

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441  

i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 

Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458)  

stwierdzam nieważność 

§ 11 załącznika do uchwały Nr 154/XXIX/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 marca 

2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie. 

UZASADNIENIE 

W dniu 18 marca 2009 r. Rada Gminy Grajewo podjęła uchwałę Nr 154/XXIX/09  

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie, która  

w dniu 27 marca 2009 r. wpłynęła do organu nadzoru. 

Przeprowadzona analiza wykazała, iż część postanowień wskazanej wyżej uchwały 

zostało podjętych z naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 7 kwietnia 2009 r. 

wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia ich nieważności. 

Mocą uregulowań § 11 Statutu Rada Gminy postanowiła, iż obsługę finansowo- księgową 

Ośrodka prowadzi Urząd Gminy Referat Obsługi Księgowej Jednostek Organizacyjnych 

Gminy. 

W ocenie organu nadzoru takie rozwiązanie nie znajduje umocowania  

w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.  

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), głównym księgowym jednostki sektora finansów 

publicznych jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki  

i odpowiedzialność w zakresie: 

1) prowadzenia rachunkowości jednostki; 

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; 

3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym; 

4) dokonywania wstępnej kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych. 

Powyższy przepis obliguje jednostkę sektora finansów publicznych (jest taką jednostką 

również GOPS ) do prowadzenia księgowości „we własnym zakresie” przez pracownika tej 

jednostki, któremu kierownik powierzył obowiązki w tym zakresie jak również ponosi  



on za ich należyte wypełnianie odpowiedzialność. Brak jest przepisów prawa, które 

upoważniałyby do przyjęcia innych rozwiązań w tym zakresie. 

W związku z powyższym, stwierdzenie nieważności przedmiotowych zapisów uchwały  

Nr 154/XXIX/09 jest zasadne. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego,  

w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. 

Z up. Wojewody Podlaskiego 

Grażyna Klimowicz 

Kierownik Biura Prawnego 


