
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

 

Uchwała nr    7/32/2006 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 24 kwietnia 2006 r. 
 

 Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001r. 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) oraz 

art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. DzU 

nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU 

nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, 

poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441; z 2006 r. nr 17, poz. 128) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr XLIX/804/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XXV/237/2000 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 kwietnia 2000 roku w sprawie 

zakresu i zasad przyznawania dotacji przedmiotowej z budżetu gminy na realizację zadań 

prowadzonych przez zakłady budżetowe i placówki upowszechniania kultury z powodu naruszenia 

art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

 
 

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

 

W dniu 5 kwietnia 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

XLIX/804/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

XXV/237/2000 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 kwietnia 2000 roku w sprawie zakresu i zasad 

przyznawania dotacji przedmiotowej z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych przez 

zakłady budżetowe i placówki upowszechniania kultury, w której treści określono wskaźnik 

jednostkowy dla działalności statutowej Nyskiego Ośrodka Rekreacji z/s w Skorochowie w 

następujący sposób: 

1. Kąpielisko Miejskie przy ul. Ujejskiego – dotacja stanowić będzie do 60% kosztów związanych 

z eksploatacją, funkcjonowaniem oraz zabezpieczeniem majątku w stanie niepogorszonym 

kąpieliska. 

2. Kryta Pływalnia przy ul. Piłsudskiego – dotacja stanowić będzie do 25% kosztów związanych z 

eksploatacją, funkcjonowaniem oraz zabezpieczeniem majątku w stanie niepogorszonym 

obiektu. 

3. Stadion Miejski przy ul. Kraszewskiego – dotacja stanowić będzie do 100% poniesionych 

kosztów związanych z eksploatacją, funkcjonowaniem oraz zabezpieczeniem majątku w stanie 

niepogorszonym obiektu. 

4. Strzeżone kąpielisko Jezioro Nyskie – dotacja stanowić będzie do 40.000 zł poniesionych 

kosztów związanych z eksploatacją i zabezpieczeniem kąpieliska, indeksowana o wskaźnik 

inflacji na dany rok. 
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5. Centrum Informacji i Aktywizacji Społecznej „Omnibus” – dotacja stanowić będzie do 100% 

kosztów związanych z eksploatacją, funkcjonowaniem oraz zabezpieczeniem majątku w stanie 

niepogorszonym obiektu. 

6. Modernizacja i zakup sprzętu oraz jednostek pływających – dotacja stanowić będzie do 100% 

planowanych nakładów.  

Na posiedzeniu Kolegium wyznaczonym na dzień 24 kwietnia 2006 r. przedstawiciel Gminy 

(zawiadomionej prawidłowo) w osobie Skarbnika Gminy stawił się wyjaśniając m.in., iż Rada 

Miejska w Nysie każdorazowo ustala wysokość dotacji jednak nie zawsze na poziomie górnych 

limitów, są sytuacje kiedy wysokość ta jest niższa. Wysokość dotacji ustala się na podstawie 

wyników za rok ubiegły.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do brzmienia art. 174 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego mogą  być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i 

gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg stawek jednostkowych. Tym samym jak wynika z 

przywołanego brzmienia warunkiem podstawowym udzielenia dotacji jest określenie jej stawki 

jednostkowej. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych zgodnie z art. 174 ust. 3 cyt. ustawy określa 

uchwała budżetowa. Rzeczą więc Rady Miejskiej w Nysie jest, poza ustaleniem w uchwale 

budżetowej zakresu dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego również ustalenie stawek 

dotacji przedmiotowych, które winny  być kalkulowane wg stawek jednostkowych. Określenie 

przez Radę górnego limitu finansowania kosztów działalności statutowej zakładu (poszczególnych 

obiektów) nie pokrytych dochodami, bez wątpienia nie spełnia kryterium określenia – ustalenia – 

stawki jednostkowej, bowiem stawka jednostkowa to określenie wysokości kwoty do przyjętej 

jednostki stanowiącej podstawę kalkulacji.  

Niezależnie od powyższego w świetle przyjętych przez Radę Miejską w Nysie regulacji 

dotyczących materii zakresu i zasad przyznawania dotacji przedmiotowej z budżetu gminy 

(uchwała nr XXV/237/2000 z dnia 14 kwietnia 2000 r. oraz uchwała nr LXI/789/2002 z dnia 27 

sierpnia 2002 r.) wskazać należy, iż z uwagi na zmianę stanu prawnego związaną z wejściem w 

życie z dniem 1 stycznia 2006 r.  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

niezbędnym jest ponowne określenie - na podstawie aktualnie obowiązujących źródeł prawa - 

zakreślonego przedmiotu. 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru 

nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 

stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

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 

 

 


