
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

Uchwała nr   22/ 49/2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia  20 października 2010 r. 

 

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

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - DzU z 2001 r. 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 2009 r. nr 157, poz. 1241) 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 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. DzU nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 

167, poz. 1759; z 2005 r. DzU nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. DzU nr 17, poz. 

128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. DzU nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 

2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. DzU nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 

1241; z 2010 r. DzU nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146)  Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr  LVII/418/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie 

określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż 

określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie, 

sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania z powodu 

naruszenia art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 

2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

 

 

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

Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniu 

24 września 2010 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę  

nr LVII/418/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określenia 

trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów 

publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w 

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie, sposobu jej 

rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. 

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska, powołując w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 

15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych postanowiła m.in., iż: podmioty nie zaliczane do 

sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, 

 i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mogą otrzymywać z budżetu Gminy Byczyna dotacje 

na cele publiczne związane z realizacją zadań innych niż zadania określone w ustawie  

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (…). 
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 Jednocześnie w przedmiotowej uchwale uregulowano tryb postępowania o udzielenie 

dotacji,  sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania zleconych w w/w trybie 

zadań, zapewniając przy tym jawność postępowania o udzielenie dotacji. 

 

 Pismem  nr  Wp VI 0114/51/10 z dnia 14 października 2010 r. złożono wyjaśnienia w 

zakresie przedmiotowej uchwały stwierdzając m.in.:  

W dniu 9 września 2010 r. Rada Miejska w Byczynie podjęła nową Uchwałę Nr 

LVII/418/10 (…). Powodem uchwalenia nowej uchwały było zwrócenie szczególnej uwagi na 

zapewnienie jawności w przygotowaniu uchwały. 

§4 regulaminu jako załącznika do podjętej uchwały, mówi o ogłoszeniu otwartego 

konkursu ofert w sposób jawny, przejrzysty i dostępny. Natomiast przebieg przedstawienia 

sprawozdania z realizacji zadania ujęty został w uchwale w §9.  

Burmistrz Byczyny podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu konkursu, 

przyznaniu środków finansowych na dowolne zadanie w danym roku, przebiegu 

realizowanego zadania, oraz sprawozdania z prawidłowości zrealizowanego zadania  bądź 

nieprawidłowości  na stronie internetowej BIP, w zakładce dotyczącej otwartych konkursów. 

Uważamy, że podjęta Uchwała Nr LVII/418/2010 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia  

9 września 2010 r. w sposób przejrzysty przedstawia jawność co do ogłaszania otwartych 

konkursów oraz składania sprawozdań z ich realizacji. 

 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel gminy prawidłowo zawiadomionej nie stawił 

się.  

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 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. 

Elementem obligatoryjnym uchwały są przy tym postanowienia mające, zgodnie z wolą 

ustawodawcy, zapewnić jawność postępowania: 
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- o udzielenie dotacji, 

- oraz jej rozliczenia.  

W treści uchwały nr LVII/418/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 9 września 2010 r., 

jakkolwiek zawarto postanowienia zapewniające jawność postępowania o udzielenie dotacji 

(§4 ust. 3 uchwały) nie zapewniono jawności postępowania związanego z rozliczeniem, 

udzielonej w trybie wynikającym z uchwały, dotacji.  

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. 

Bezsprzecznie należy przy tym wskazać, iż zapewnienie jawności rozliczania 

przekazanych w określonym w uchwale trybie dotacji należy do elementów sfery 

normowania objętej materią aktu prawa miejscowego. Tym samym bez znaczenia dla 

oceny uregulowań zawartych w uchwale są wyjaśnienia organu wykonawczego co do 

faktycznej realizacji zasady jawności, która będzie miała miejsce na stronie BIP jednostki, 

poprzez podawanie do publicznej wiadomości sprawozdania z prawidłowości zrealizowanego 

zadania bądź nieprawidłowości. 

Zapewnienie jawności, w zakresie wskazanym przez ustawodawcę w art. 221 ust. 4 

ustawy o finansach publicznych,  nie wyczerpuje,  nałożony na podmioty, które uzyskują 

dotacje w trybie określonym uchwałą, obowiązek w zakresie sporządzania sprawozdań, który 

to element, zdaniem Kolegium, jest elementem normowania w akcie prawa miejscowego 

sposobu rozliczania dotacji.   

  

Naruszenie w/w obowiązku stanowi istotne naruszenie normy z art. 221 ust. 4, skutkujące 

orzeczeniem nieważności uchwały nr LVII/418/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 

czerwca 2010 r. 

 

       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 

 

 

 

 
 


