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REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr  17/59/2006 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 października 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  

 

§ 5 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLI/492/2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 września 2006 r. 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezliczonym do sektora 

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

z realizacją zadań  Gminy Olszanka, sposobu ich realizacji oraz kontroli wykonywania zadań 

zleconych, z powodu naruszenia art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104, zm. M. P. z 2005 r. nr 69, poz. 962, Dz. U. z 2005 r. 

Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708), oraz 

 

wskazuje 

 

w § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 pkt 2, § 6 ust. 1. § 8 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały naruszenie art. 

176 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

 
 

 

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

 

W dniu 2 października 2006 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę Nr XLI/492/2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 września 2006 r. w sprawie trybu 

postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych 

i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań  

Gminy Olszanka, sposobu ich realizacji oraz kontroli wykonywania zadań zleconych. 

Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 

176 ustawy o finansach publicznych.   

Z treści § 1 wynika, że uchwała reguluje tryb postępowania o udzielenie dotacji z 

budżetu Gminy Olszanka, podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych i 

niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań 

własnych Gminy, ale inne niż zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), sposób 
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rozliczenia dotacji oraz sposób kontroli wykonania dotowanego zadania. Rada Gminy 

Olszanka określając w § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały warunki o niedopuszczeniu podmiotów do 

ubiegania się o zlecenie zadania postanowiła, że nie będą mogły ubiegać się o zlecenie 

zadania podmioty, których działalność nie obejmuje terenu Gminy Olszanka oraz te, które nie 

rozliczyły się z poprzednich zadań terminowo, wydatkowały środki niezgodnie z umową lub 

wykonały zadania niewłaściwie (§ 5 ust. 1 pkt. 2). Ponadto Rada postanowiła o treści wniosku 

składanego przez podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji (§ 4 ust. 1), o warunkach 

wyboru najkorzystniejszej oferty (§ 6 ust. 1) oraz o istotnych postanowieniach umowy 

zawieranej między Gminą, a podmiotem ubiegającym się o dotacje na realizację zadań 

wyszczególnionych w uchwale budżetowej (§ 8 ust. 2).  

 

 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej zważyło, co następuje. 

 

Treść § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały stanowiąca o niedopuszczeniu podmiotów do ubiegania 

się o zlecenie zadania, których działalność nie obejmuje terenu Gminy, rażąco narusza  art. 

176 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, stanowiący o nieograniczonym dostępie 

podmiotów wymienionych w tym przepisie do otrzymywania z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. 

 

 Niezależnie od  powyższego, wskazać należy na nieistotne naruszenie prawa w 

postanowieniach:  

 

- § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały, który określa warunek wykluczenia podmiotu  z ubiegania się o 

zlecenie zadania. Warunek, że poprzednie zadanie zostało wykonane niewłaściwie jest 

nieprecyzyjny, daje bowiem możliwość dowolnego wykluczenia podmiotu ubiegającego się o 

dotacje i może naruszać zasadę uczciwej konkurencji,                             

- § 4 ust. 1 uchwały, który stanowiąc o zawartości wniosku składanego przez podmioty 

ubiegające się o uzyskanie dotacji, w sposób wyczerpujący powinien regulować jego treść. 

Zwrot „w szczególności” może spowodować, że podmioty ubiegające się o dotacje złożą 

różne wnioski utrudniające ich porównanie, 

- § 6 ust. 1 uchwały, który stanowi o kryteriach oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Kryteria te powinny być określone jednoznacznie w sposób  uniemożliwiający swobodę w ich 

doborze, czego nie zapewnia zwrot „w szczególności”, dający możliwość komisji oceniającej 

ofertę wzięcia pod uwagę  jeszcze innych kryteriów, co może naruszać zasadę równości,  

- § 8 ust. 2 uchwały, który określa istotne postanowienia umowy nie w pełni odpowiadają 

postanowieniom art. 131 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Niezgodności dotyczą opisu 

zadania, celu dotacji, trybu płatności, terminu wykorzystania dotacji (nie dłuższy niż 31 

grudnia roku budżetowego), trybu kontroli i terminu zwrotu dotacji. Art. 176 ust. 2 ustawy 

przepisy art. 131 ust. 2 ustawy nakazuje stosować odpowiednio.  

Przedmiotowa uchwała regulująca tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu 

podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu 

osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy, jako 

skierowana do ogółu podmiotów powinna być opracowana w sposób jednoznaczny i 

przejrzysty. Przywołać zatem w tym miejscu należy tezę z uzasadnienia wyroku Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 1995 r. (sygn. akt SA/Gd 2949/94), w myśl której 

określone w przepisach prawa normy powinny być sformułowane w sposób jednoznaczny, 

czytelny i wyczerpujący, uniemożliwiający stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z 

prawem luzu interpretacyjnego. 
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 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. 

 

 W tym stanie faktycznym i prawnym należało 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 

 


