
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr 10/57/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 22 kwietnia 2008 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 (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 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)  Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu 

 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr XVI/136/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie try-

bu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań zleconych podmiotom niezali-

czanym do sektora finansów publicznych oraz sposobu rozliczenia i kontroli z powodu naru-

szenia art. 176 ust. 3 ustawy o finansach  publicznych.  

 

 

 

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

W dniu 9 kwietnia 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XVI/136/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 kwietnia 2008 r. W podstawie 

prawnej uchwały, powołując przepisy art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym oraz art.176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-

blicznych, Rada Gminy Skarbimierz określiła tryb postępowania podmiotów ubiegających się 

o przyznanie dotacji oraz sposób rozliczania i jej  kontroli. W § 1 ust. 1 uchwały, Rada okre-

śliła cechy podmiotu uprawnionego do dotacji w następujący sposób „podmiot niezaliczany 

do sektora finansów publicznych”. W dalszej części uchwały postanowiono m. in.: 

-  „Wójt Gminy w umowie o przyznaniu dotacji może ustalić dodatkowe formy jej rozli-

czenia” (§ 5 ust. 2 uchwały), 

- „Wójt Gminy prowadzi bieżącą kontrolę w zakresie wykonania umowy na zasadach  

w niej określonych” (§ 6  uchwały).  

W uzasadnieniu do uchwały zapisano, iż uchwała jest niezbędna do przekazania parafiom 

rzymsko – katolickim dotacji „na zabytki” oraz dotacji na realizację innych zadań publicz-

nych stanowiących zadanie własne gminy przez inne podmioty niezaliczane do sektora finan-

sów publicznych. Ponadto, w treści uchwały nie określono zadań gminy, których realizacja 

uprawnia do otrzymania dotacji z budżetu Gminy.  

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 22 kwietnia 2008 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się.  



W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z treścią art. 176 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sek-

tora 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 (ust. 1).  Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepi-

sami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie - na podstawie umowy jednost-

ki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1; przepis art. 131 ust. 2 

stosuje się odpowiednio (ust. 2). Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania  

niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2,  sposób jej rozliczania oraz sposób kon-

troli wykonywania zleconego zadania określa w drodze uchwały organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie 

dotacji i jej rozliczenia (ust. 3). 

Z powyższych przepisów wynika, iż uchwała rada gminy w sprawie dotacji podjęta  

na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy,  może być skierowana jedynie do podmiotów, o których 

mowa w art.176 ust. 1 ustawy tj. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Określenie podmiotu uprawnionego do dotacji 

zawarte w § 1 ust. 1 uchwały wykracza poza katalog podmiotów, których mowa w art. 176 

ust. 1 ustawy. Z treści badanej uchwały nie wynika również, iż udzielanie dotacji dotyczy 

innych zadań gminy, niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolonta-

riacie. Zdaniem Kolegium, powyższe okoliczności były wystarczającymi przesłankami  

do orzeczenia nieważności całej uchwały z powodu naruszenia w sposób istotny przez Radę 

Gminy Skarbimierz przepisu art. 176 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.  

Ponadto, Rada scedowała na Wójta, poprzez zapisy § 5 ust.2 oraz § 6 uchwały, wyłączną 

kompetencję do określenia sposobu rozliczenia i kontroli udzielanych z budżetu dotacji. 

Również tryb postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczania, określony w badanej uchwa-

le  nie zapewnia jawności tego postępowania. 

W odniesieniu do uzasadnienia uchwały Rady Gminy Skarbimierz, stanowiącego - zda-

niem Kolegium – normatywną treść uchwały, w części dotyczącej udzielania dotacji „na za-

bytki”, Kolegium stwierdza, że przepis art. 176 ust. 3 ustawy nie uprawnia rady gminy  

do dotowania zadań w zakresie ochrony zabytków. W powyższym zakresie mają zastosowa-

nie przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,  

w tym rygory wynikające z treści art. 81,  które dopuszczają dotacje z budżetu gminy, powia-

tu lub  województwa samorządowego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. 

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 Admi-

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

minie 30 dni od daty jej doręczenia. 
 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 


