
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr 9/36/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 8 kwietnia 2009 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  (Dz. U. z 2001r. nr 55, poz. 577; nr 154,  

poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. 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 (Dz. U. nr 142, poz. 1591; z 2002 r.  

nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz.1271, 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, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337;  

z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111,  

nr 223, poz. 1458) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a   n i e w a Ŝ n o ś ć  

 

uchwały nr XX/147/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie trybu po-

stępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji, 

sposobu jej rozliczania  oraz kontroli realizacji zadań zleconych tym podmiotom z powodu 

naruszenia art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  

(Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.). 

 
 

 

 

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

W dniu 9 marca 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XX/147/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie trybu po-

stępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji, 

sposobu jej rozliczania  oraz kontroli realizacji zadań zleconych tym podmiotom. Powołując 

się na przepis art. 176 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Rada m.in. : 

-  określiła wzory: 

      - wniosku o przyznanie dotacji (§ 2 ust. 2), 

      - umowy dotacji  (§ 5), 

- sprawozdania z realizacji zadania (§ 7), 

poprzez odesłanie do odpowiednich załączników do rozporządzenia ministra pracy  

i polityki społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w  sprawie wzoru oferty realizacji za-

dania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego 

 i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, 

      -  postanowiła, Ŝe umowa nie moŜe być zawarta na okres przekraczający 36 miesięcy  

(§ 6). 

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej Gminy.  
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W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie 

przez organ nadzoru, iŜ stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza 

prawo w konsekwencji moŜe implikować orzeczeniem w całości lub w części jej niewaŜności 

bądź teŜ wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym naleŜy, za ukształto-

waną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego, iŜ do rodzajów naruszeń przepi-

sów skutkujących niewaŜnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zali-

czyć naleŜy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, 

podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa 

materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę po-

dejmowania uchwał (por. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn.  SA/Wr  949/96; wyrok NSA 

z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97). 

Zgodnie z treścią art. 176 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, rada określa tryb postę-

powania o udzielenie dotacji na inne zadania niŜ określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, sposób rozliczenia dotacji i kontroli 

wykonywania zleconego zadania, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania  

o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.  

Jak wynika z treści § 2 ust. 1 uchwały nr XX/147/2009 z dnia 27 lutego 2009 r., ofertę  

realizacji zadania podmiot moŜe złoŜyć z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na ofertę. 

Uchwalając taki tryb postępowania o udzielenie dotacji, Rada Gminy Lubrza nie określiła  

w uchwale warunków zapewniających jawność postępowania o udzielenie dotacji i jej rozli-

czenia. Zgodnie z przywołanym przepisem art.176 ust. 3 ustawy, na organie stanowiącym 

jednostki samorządu terytorialnego ciąŜy taki obowiązek, obok obowiązku uregulowania try-

bu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli. Uregulowanie 

form jawności tych postępowań jest elementem obligatoryjnym uchwały podejmowanej  

w trybie art. 176 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. W przedmiotowej uchwale Rady 

Gminy Lubrza brak jest jakichkolwiek postanowień dotyczących zarówno jawności postępo-

wania o udzielenie dotacji, jaki i jawności jej rozliczenia, co narusza przepis art. 176 ust. 3 

ustawy o finansach publicznych. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, w celu zapewnie-

nia wymogu jawności postępowania o udzielenie dotacji „(…) naleŜałoby ogłosić w miejscu 

wyznaczonym do ogłoszeń urzędu ofertę wykonania zadania i warunki zawarcia umowy 

 na jego realizację, w tym warunki udzielania dotacji. W miarę moŜliwości wybór zlecenio-

biorcy powinien odbywać się takŜe z zachowaniem jawności i obejmować ogłoszenie o wyni-

kach dokonanego wyboru zleceniobiorcy. Podobnie jawnie naleŜy traktować wyniki rozliczeń 

i kontroli wykorzystania udzielonej dotacji. Formy jawności postępowania powinny być ure-

gulowane w uchwale organu stanowiącego.”(C. Kosikowski,  „Finanse publiczne. Komen-

tarz”, WP LexisNexis, W-wa 2006, str. 393). 

W świetle przywołanego przepisu art. 176 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, brak 

jest równieŜ podstaw prawnych do sytuowania w treści uchwały organu stanowiącego jed-

nostki samorządu terytorialnego zapisów określających wzory dokumentów tj. wniosku o 

przyznanie dotacji, umowy dotacji oraz sprawozdania z realizacji zadania poprzez odwołanie 

się do przepisów regulujących w sposób odmienny sferę wykonywania zadań publicznych 

przez organizacje poŜytku publicznego. Ponadto, zakres regulacji § 5 uchwały nr 

XX/147/2009 ustanawiający wzór umowy, stanowi ingerencję Rady w wyłączną kompetencję 

organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 30 ust. 1 

ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, iŜ wójt (burmistrz) wykonuje uchwały rady 

gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.  
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Odnośnie czasu trwania umowy określonego w treści § 6 uchwały Kolegium stwierdza, 

Ŝe regulacja ta stanowi równieŜ ingerencję w wyłączną kompetencję organu wykonawczego 

jednostki samorządu terytorialnego, a ponadto stoi w sprzeczności art. 130 pkt 2 w związku  

z art. 189a ustawy o finansach publicznych. Z treści powołanego przepisu  wynika bowiem,  

Ŝe termin wykorzystania dotacji nie moŜe być dłuŜszy niŜ do dnia 31 grudnia danego roku 

budŜetowego. 

Mając powyŜsze na uwadze, Kolegium orzekło jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - 

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

nistracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w ter-

minie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 


