
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr 17/64/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 1 lipca 2009 r. 

 

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

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; 

nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; 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 (DzU 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, 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. DzU 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 XXXIII/238/2009 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie 

udzielenia dotacji podmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie z 

powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy o samorządzie gminnym, art. 24 ust. 5 

ustawy o finansach publicznych oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.  

 

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

 

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

uchwałę nr XXXIII/238/2009 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2009 r.  w sprawie 

udzielenia dotacji podmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie, w 

której przywołując w podstawie prawnej m.in. legitymację art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy 

o samorządzie gminnym oraz art. 24 ust. 5 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego postanowił w § 1 udzielić dotacji podmiotowej w kwocie 

79.952 zł dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na pokrycie niedoboru 

środków obrotowych. 

Ponadto w § 4 uchwały Rada Miejska w Paczkowie postanowiła o ogłoszeniu uchwały w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

W złoŜonych wyjaśnieniach pismem z dnia 16 czerwca 2009 r. znak (FN-0717/38/S/2009) 

Burmistrz Paczkowa poinformował, Ŝe Rada Miejska podjęła uchwałę o sfinansowanie 

powstałego niedoboru środków obrotowych zakładu, w związku z wnioskiem Dyrektora 

Zakładu. Ponadto stwierdził, Ŝe Rada Miejska na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” ustawy 

o samorządzie gminnym rada jest właściwa w sprawach związanych z wyposaŜeniem 

zakładów budŜetowych w majątek, w tym przypadku majątkiem są środki pienięŜne. 

Wskazując na treść art. 24 ust. 5 w związku z art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach 
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publicznych stwierdził ponadto, Ŝe uchwała budŜetowa jednostki samorządu terytorialnego 

określa zakres i kwoty dotacji innych niŜ przedmiotowe i celowe dla zakładów budŜetowych, 

przekazanych na podstawie odrębnych przepisów i związanych z realizacją zadań jednostki. 

Nie budzi zatem wątpliwości to – jak stwierdza Burmistrz – Ŝe uchwała budŜetowa Gminy 

Paczków na 2009 r. jest przepisem odrębnym, a skoro dotacja jest udzielana z budŜetu 

Gminy, przepisy art. 110 ustawy o finansach publicznych nie mają zastosowania.    

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na 1 lipca 2009 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Zgodnie z art. 165 ust. 1 ustawy o finansach publicznych budŜet jednostki samorządu 

terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej 

jednostki. Z kolei stosownie do art. 167 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy wydatki budŜetów jednostek 

samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych 

przepisach, w szczególności na m.in. zadania własne jednostek samorządu terytorialnego. 

Zadania własne jednostka samorządu terytorialnego moŜe realizować m.in. poprzez 

powoływane w tym celu zakłady budŜetowe. 

Z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego zakład budŜetowy tej jednostki, który co 

do zasady pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych, moŜe otrzymać z 

budŜetu dotacje przedmiotowe (art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) 

kalkulowane według stawek jednostkowych, stosownie do dyspozycji art. 174 ust. 1 cyt. 

ustawy.  

Zakład budŜetowy w zakresie określonym w odrębnych przepisach moŜe otrzymać 

ponadto dotację podmiotową lub dotację na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

(art. 24 ust. 5 ustawy o finansach publicznych). 

 

Jak wyŜej wskazano, zgodnie z cyt. art. 24 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, zakład 

budŜetowy moŜe otrzymać z budŜetu dotację podmiotową jedynie w przypadku, kiedy 

wynika to z odrębnych przepisów. Przepis ustawy odsyłający do „odrębnych przepisów” w 

tym przypadku naleŜy rozumieć jako odesłanie do przepisów ustawowych. Taką interpretację 

uzasadnia ponadto ustawa o finansach publicznych, która w art. 106 ust. 2 pkt 2 definiując 

pojęcie „dotacji podmiotowej” stwierdza, Ŝe jest to dotacja na dofinansowanie działalności 

bieŜącej ustawowo wskazanego podmiotu.  

W związku z powyŜszym nie moŜna uznać za prawidłowe stanowiska Burmistrza, zgodnie z 

którym „odrębnym przepisem” w przedmiotowej sprawie  jest przepis uchwały budŜetowej 

Gminy Paczków na 2009 r. 

 

W tym stanie prawnym, skoro Ŝaden przepis ustawy dotyczący działalności w zakresie 

wodociągów i kanalizacji prowadzonej przez gminne zakłady budŜetowe nie  uprawnia do 

przyznania takiemu zakładowi dotacji podmiotowej, tym samym uznać naleŜy, Ŝe udzielenie 

dotacji podmiotowej dla zakładu budŜetowego Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie nie 

znajduje podstawy prawnej. 
 

Podstawy prawnej do udzielenia dotacji podmiotowej na pokrycie niedoboru środków 

obrotowych nie moŜna równieŜ wywodzić z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy o samorządzie 

gminnym czy z zapisów uchwały budŜetowej, jak czyni to Burmistrz stwierdzając, Ŝe 

„uchwała budŜetowa Gminy Paczków na 2009 r. jest przepisem odrębnym” w rozumieniu 

art.24 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.  
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Jak wyŜej wskazano moŜliwość otrzymania przez gminny zakład budŜetowy dotacji 

podmiotowej determinowana jest ustawowym wskazaniem takiego podmiotu,  Z kolei art. 18 

ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy o samorządzie gminnym, stanowi, Ŝe do wyłącznej właściwości 

organu stanowiącego naleŜy tworzenie, likwidacja i reorganizacja gminnych jednostek 

organizacyjnych i wyposaŜania ich w majątek. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, Ŝe to 

przy tworzeniu zakładu organ stanowiący określa stan wyposaŜenia w środki obrotowe tzw. 

pierwsze wyposaŜenie, określone dyspozycją art. 106 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach 

publicznych i nie ma prawnych moŜliwości zmiany tego stanu w stosunku do juŜ działającego 

zakładu, który powinien pokrywać  koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów. 

PowyŜsza teza wynika z dyspozycji art. 25 ust. 2 pkt 5 oraz z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

finansach publicznych. 

 

 Mając na uwadze postanowienia § 4 uchwały o ogłoszeniu uchwały w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego stwierdzić naleŜy, Ŝe obowiązkiem publikacji w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym objęte są te uchwały jednostki samorządu 

terytorialnego, których zakres przedmiotowy odpowiada dyspozycji art. 13 ustawy o 

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.  

W sytuacji gdy normy wynikające z zapisów art. 13 obligują do ogłaszania bliŜej 

nieskonkretyzowanych aktów administracyjnych obligatoryjnie odsyłają przy ich 

identyfikacji, do przepisów szczególnych określających taki obowiązek. PowyŜsze dotyczy 

aktów wskazanych w art. 13 pkt 10 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych, zgodnie z którym w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się 

inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeŜeli tak stanowią 

przepisy szczególne. Nie znajduje normatywnego uzasadnienia ogłaszanie w dziennikach 

urzędowych województw dowolnych innych aktów prawnych organów gmin w sprawach 

finansowych, jeŜeli nie wynika to wyraźnie z przepisu prawa. 

 

Przedmiotowa uchwała nr XXXIII/238/2009 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 

maja 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji w Paczkowie nie zawiera znamion odpowiadających dyspozycji art. 13 w/w 

ustawy. Powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią bowiem o obowiązku publikacji 

uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej w wojewódzkim dzienniku urzędowym, 

co implikuje stwierdzeniem braku podstaw prawnych do uchwalenia przez Radę w treści § 4 

zapisu stanowiącego, iŜ uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

W tym stanie faktycznym i prawnym naleŜało orzec 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 Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

        Przewodniczący Kolegium 


