
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 

U c h w a ł a   Nr  11/45/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 30 kwietnia  2007 r. 

 
Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. DzU 

nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149, poz. 1454; z 

2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104; z 

2006 r. nr 249, poz. 1832) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

w § 8 ust. 2 uchwały nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 

2007 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy 

Strzelce Opolskie podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i 

niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne Gminy, niż określone w 

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań, naruszenie art. 

176 ust. 3 w zw. z art. 190 i 145 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.  

 

U z a s a d n i e n i e  

 

 W dniu 31 stycznia 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2007 r. w 

sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Strzelce 

Opolskie podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu 

osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne Gminy, niż określone w ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania 

oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań, w której treści zawarto w § 8 ust. 2, iż 

„zwrot niewykorzystanej dotacji oraz kwoty wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 

następuje w terminie 14 dni od dnia rozliczenia dotacji”. 

Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 30 kwietnia 2007 roku przedstawiciel 

Gminy, zawiadomionej prawidłowo stawił się wyjaśniając, iż przygotowując projekt uchwały 

w znacznej mierze posiłkowano się rozwiązaniami z innych jednostek. Przez analogię 

skorzystaliśmy ze wzorów umów gdzie również występuje termin 14-dniowy odnośnie zwrotu 

dotacji. Powyższy zapis zastosowano również we wzorach umów o wykonanie zadania 

publicznego zawartych w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdziło, co następuje. 

Stosownie do brzmienia art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do 

kompetencji rady gminy. W powołanych ramach ustrojowych sytuować należy dyspozycję 

art. 176 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą tryb postępowania o 

udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej 

rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa w drodze uchwały 
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organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie 

jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia. 

Przedmiot powołanej regulacji zdaniem Kolegium nie powinien być identyfikowany z materią 

przepisów powszechnie obowiązujących zawartych w treści ustawy o finansach publicznych, 

lecz winien – z uwagi na lokalną specyfikę – określać w treści uchwały ustanowionej przez 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rangi aktu prawa miejscowego: 

− zasady udzielania przedmiotowych dotacji, 

− sposób rozliczania dotacji, 

− sposób kontroli wykonywanego zadania. 

 W konsekwencji powyższego z zakresu kompetencji stanowiących Rady Miejskiej w  

Strzelcach Opolskich wyłączyć należy sprawę stanowienia sankcji za wykorzystanie dotacji 

niezgodnie z przeznaczeniem - w sposób odmienny od przyjętego przez przepisy art. 190 w 

zw. z art. 145 ustawy o finansach publicznych.  

Wskazać w tym miejscu należy, że stosownie do brzmienia art. 190 ustawy o 

finansach publicznych przepisy art. 145 stosuje się odpowiednio do dotacji udzielonych z 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Decyzję w sprawie zwrotu dotacji wydaje wójt 

(burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. Organem odwoławczym 

od decyzji jest właściwy miejscowo samorządowe kolegium odwoławcze.  

Zgodnie z art. 145 ust. 1 cyt. ustawy przesłanką zwrotu dotacji może być wykorzystanie 

dotacji niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranie dotacji nienależnej lub jej pobranie w 

nadmiernej wysokości, co implikuje obowiązkiem zwrotu do budżetu wraz z odsetkami w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku 

następującego po roku, w którym udzielono dotacji. 

Jak wynika z treści kolejnych dyspozycji powoływanej jednostki redakcyjnej art. 145 

ustawy o finansach publicznych: 

− (ust. 4) zwrotowi do budżetu podlega ta część dotacji, która została wykorzystana 

niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej 

wysokości, 

− (ust. 5) odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu nalicza się począwszy od 

dnia: 

  1) przekazania z budżetu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem; 

  2) stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji. 

W tym stanie wskazać należy, iż w ramach zakresu przedmiotowego legitymacji art. 176 ust. 

3 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący gminy pozbawiony jest uprawnień do 

modyfikacji - w trybie ustanawiania zasad udzielania, rozliczania oraz sposobu kontroli 

dotacji w wydawanym akcie prawa miejscowego – powoływanych uprzednio ustawowych 

regulacji, co odnieść należy do literalnego ustalenia w § 8 ust. 2 uchwały nr VI/33/07 Rady 

Miejskiej w Strzelcach Opolskich sankcji związanej jedynie z obowiązkiem zwrotu kwoty 

dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w terminie 14 dni od dnia rozliczenia z 

pominięciem zapisów dotyczących naliczenia odsetek. 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do 

wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

Przewodniczący Kolegium 


