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REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr 4/ 19  /2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia  16 lutego 2007 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; 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) 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, 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, 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  

 

 § 9 ust. 3 w brzmieniu: ”Burmistrz ma prawo wstrzymać dalsze finansowanie zleconego 

zadania i żądać zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak 

dla zaległości podatkowych w przypadku wykorzystania dotacji na cele inne niż ustalone w 

umowie oraz pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.” uchwały nr IV/19/2006 

Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia trybu 

postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Prudnik podmiotom niezliczonym do 

sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne 

związane realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania 

zleconego zadania, z powodu naruszenia art. 176 ust. 3 oraz art. 190 w związku z art. 145 

ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104, nr 169, 

poz. 1420; z 2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217, nr 170, poz. 1218, nr 

187, poz. 1381). 

 

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

 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu przedłożono w dniu 17 stycznia 2007 roku 

uchwałę nr IV/19/2006 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie 

określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Prudnik podmiotom 

niezliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na 

cele publiczne związane realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli 

wykonywania zleconego zadania. W podstawie prawnej powyższej uchwały powołano 

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

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Prudniku postanowiła  w § 9 ust. 3, iż „Burmistrz  

ma prawo wstrzymać dalsze finansowanie zleconego zadania i żądać zwrotu przekazanych 

środków wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych w 

przypadku wykorzystania dotacji na cele inne niż ustalone w umowie oraz pobranej 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości.” 

 

 Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 16 lutego 2007 roku, przedstawiciel 

Gminy zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 
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 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zważyło, co następuje. 

 

 Stosownie do brzmienia art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na 

cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie 

dotacji dotyczy innych zadań, niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( DzU z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.), 

wówczas zgodnie  z art. 176 ust. 3 powyżej wskazanej ustawy organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego w drodze uchwały określa tryb postępowania o udzielenie dotacji, 

sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania, mając na 

uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia. W 

pozostałym zakresie do dotacji udzielanej w powyższym trybie mają zastosowanie przepisy 

ustawy o finansach publicznych.  

Art. 145  ustawy o finansach publicznych reguluje obowiązki związane z niewykorzystaniem 

dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub pobraniem jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

stanowiąc w ust 1 , iż : Dotacje udzielone z budżetu państwa: 

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

- podlegają zwrotowi do budżetu państwa  wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla 

zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym 

udzielono dotacji. 

Wprowadzenie zatem w § 9 ust. 3 przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej w Prudniku zapisu 

o treści: „Burmistrz ma prawo wstrzymać dalsze finansowanie zleconego zadania i żądać 

zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości 

podatkowych w przypadku wykorzystania dotacji na cele inne niż ustalone w umowie oraz 

pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości”, stanowiącego w istocie modyfikację 

zapisu ustawowego określonego w art. 145 ustawy o finansach publicznych, narusza ten 

przepis oraz art. 190 wspomnianej ustawy. 

 

 

 W tym stanie faktycznym i prawnym, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu  orzekło jak w sentencji. 

 

 Na niniejszą uchwałę Kolegium, przysługuje – na zasadzie art. 98 ustawy o 

samorządzie gminnym – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

                                                                              Przewodniczący Kolegium 

 

 


