
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W   OPOLU  

Uchwała nr 24/60/2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 10 listopada 2010 r. 

 

Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 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 2009 DzU nr 157, poz.1241) oraz art. 79 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym  (tekst jednolity z 2001 r. DzU nr 142, poz. 1592; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 

62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

DzU nr 162, poz. 1568; z 2004 r. DzU nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759; z 2007 r. DzU nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 DzU nr 92, poz. 753) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

§ 10 uchwały nr XXXIV/229/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2010 r.  

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do 

sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania 

zleconego zadania z powodu naruszenia art. 251 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) 

 

o r a z  w s k a z u j e  

 

naruszenie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez 

niezapewnienie jawności postępowania w zakresie rozliczenia udzielonych dotacji. 

 

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

 

W dniu 21 października 2010 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XXXIV/229/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie 

określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora 

finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego 

zadania. 

Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu, powołując w podstawie prawnej art. 12 pkt 11 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych uregulowała tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej  

rozliczenia i kontroli realizacji zleconych zadań. 
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W § 10 uchwały Rada Powiatu postanowiła, iż Niewykorzystana część dotacji podlega 

zwrotowi do budżetu powiatu w terminie 15 dni do rozliczenia zadania nie później jednak niż  

w terminie do 15 stycznia następnego roku.  

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel powiatu prawidłowo zawiadomionego nie stawił się.  

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Jak wynika z dyspozycji art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stwierdzenie przez 

organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo w 

konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności bądź też 

wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią orzeczniczą 

Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących 

nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć należy 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 podejmowania uchwał (np. wyrok 

NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn.  SA/Wr  949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 

1459/97).  

Stosownie do art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych tryb postępowania  

o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania 

określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze 

zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia. 

Z brzmienia przepisu wynika, iż do zakresu działania organu stanowiącego  

w przedmiocie regulowania spraw objętych postanowieniami art. 221 ust. 4 należy określenie: 

 rodzaju zadań zlecanych do realizacji, 

 trybu postępowania o udzielenie dotacji, 

 sposobu rozliczenia, 

 sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. 

 

Zasady i terminy zwrotu dotacji zostały uregulowane w art. 251 i art. 252 ustawy o finansach 

publicznych. W odniesieniu do postanowień wynikających z § 10 uchwały stwierdzić należy, iż 

norma wynikająca z tego przepisu narusza art. 251 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. 

Stosownie do brzmienia art. 251 cyt. ustawy dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do 

budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. W przypadku gdy termin 

wykorzystania dotacji, jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część dotacji podlega 

zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.  

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż w cytowanym powyżej § 10 uchwały, Rada 

Powiatu dokonała modyfikacji przepisu ustawowego,  co w sposób istotny narusza art. 251 ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

Ponadto postanowienia Rady zawarte w uchwale nr XXXIV/229/10, zgodnie z wolą 

ustawodawcy, powinny zapewnić jawność postępowania o udzielenie dotacji oraz jej rozliczenie.  

Formalne zabezpieczenie realizacji jednej z podstawowych zasad gospodarki finansowej 

jednostek samorządu terytorialnego, tj. zasady jawności uregulowanej w sposób ogólny w art. 33 

ustawy o finansach publicznych i znajdującej szczególne rozwinięcie w art. 221 ust. 4 cyt. ustawy 

należy do obowiązków organu stanowiącego. 

Zapewnienie jawności w zakresie rozliczenia dotacji, wynikające z art. 221 ust. 4 ustawy  

o finansach publicznych nie wyczerpują obowiązki zakreślone w § 8 ust. 4 uchwały w zakresie 
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zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń informacji o wynikach 

kontroli. Zgodnie bowiem z zapisem § 8 ust. 3 cyt. uchwały w planie kontroli finansowych 

Starostwa Powiatowego, należy corocznie uwzględnić co najmniej 50% dotowanych podmiotów do 

kontroli szczegółowej, tym samym opublikowane wyniki kontroli mogą nie dotyczyć wszystkich 

podmiotów, które otrzymały dotację.  

Ponadto wskazać należy, iż zapewnienie jawności w zakresie wyników kontroli, która to stanowi 

element rozliczenia, nie jest pojęciem tożsamym z zapewnieniem jawności w zakresie rozliczenia 

dotacji. 

 Niedopełnienie obowiązków Rady Powiatu w powyższym zakresie stanowi nieistotne, zdaniem 

Kolegium, naruszenie art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.  

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. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu postanowiło 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  

 Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 

 

 

 

  

 


