
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  
 

Uchwała nr  26/39/2012 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 5 grudnia 2012 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 (Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  

z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 

116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 

poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 

157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 

675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 i Nr 

217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr XXIV/403/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie 

ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Nyskiego Ośrodka Rekreacji  

z siedzibą w Skorochowie – zakładu budżetowego Gminy Nysa z powodu naruszenia  

art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157,  

poz. 1240 z późn. 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 

8 listopada 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę  

nr XXIV/403/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia 

stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Nyskiego Ośrodka Rekreacji z siedzibą  

w Skorochowie – zakładu budżetowego Gminy Nysa.  

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

pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia  

2009 r. o finansach publicznych ustaliła w § 1 stawki dotacji przedmiotowych dla 

następujących usług świadczonych przez Nyski Ośrodek Rekreacji: 

1. Kąpielisko Miejskie – za udostępnienie 74.000 m
2 

terenów rekreacyjno-sportowych 

oraz plaży i niecki, w wysokości do 2,40 zł/m
2
, 

2. Kryta Pływalnia – za udostępnienie 1.325 m
2 

powierzchni Krytej Pływalni,  

w wysokości do 90,00 zł/m
2
, 

3. Stadion Miejski – za udostępnienie 15.000 m
2 

terenów rekreacyjno-sportowych,  

w wysokości do 9,50 zł/m
2
, 

4. Jezioro Nyskie – za udostępnienie i zabezpieczenie 500 m
2
 strzeżonego kąpieliska na 

terenie dzierżawionej plaży, w wysokości do 100,00 zł/m
2
, 
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5. Sztuczne lodowisko – za udostępnienie 800 m
2
 powierzchni sztucznego lodowiska,  

w wysokości do 130,00 zł/m
2
, 

6. Parking – za udostępnienie parkingu dla samochodów osobowych na 241 miejsc 

postojowych, w wysokości do 200,00 zł za miejsce, 

7. Boisko „Orlik” – za udostępnienie 4.016 m
2
 terenów rekreacyjno-sportowych,  

w wysokości do 30,00 zł/m
2
, 

8. Skatepark – za udostępnienie 820 m
2
 powierzchni Skateparku, w wysokości  

do 75,00 zł/m
2
, 

9. Wieża Ciśnień – za udostępnienie 564 m
2
 powierzchni budynku, w wysokości  

do 250 zł/m
2
. 

 

W złożonych pismem nr KST.KT.434.15.2012 z dnia 26 listopada 2012 r. wyjaśnieniach 

odniesiono się jedynie do stawki dotacji ustalonej dla Wieży Ciśnień, wskazując m. in., że 

(…) „przyjęta uchwałą stawka dotacji (w wysokości do 250 zł/m
2
) jest górną granicą do 

jakiej Rada Miejska w Nysie może udzielić Nyskiemu Ośrodkowi Rekreacji rocznej dotacji na 

utrzymanie obiektu (…)”. 

 

Obecni na posiedzeniu Kolegium przedstawiciele gminy w zakresie ustalanych w uchwale 

stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego podnieśli m.in. „(…) 

że stawka dotacji jest ustalona w oparciu o kalkulację szacunkowych kosztów rocznego 

utrzymania i eksploatacji obiektu oraz szacowanego rocznego przychodu zakładu 

budżetowego, która jest przygotowywana przez wydział. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

Burmistrz. Następnie propozycja kwoty udzielanej dotacji zakładowi budżetowemu jest 

przedstawiana Radzie. W budżecie kwota dotacji dla Nyskiego Ośrodka Rekreacji jest 

ujmowana w ramach działu kultura fizyczna w rozbiciu na dwa rozdziały dotyczące 

działalności turystycznej oraz zachowania bezpieczeństwa nad wodą. Ponadto w materiałach 

dodatkowych, które otrzymują Radni kwota dotacji jest rozdzielana na poszczególne obiekty 

zakładu budżetowego.”  

Przedstawiciele gminy wskazali także, iż takie postanowienie w uchwale „(…) dawało 

możliwość ciągłego monitorowania sytuacji finansowej zakładu budżetowego. Na działalność 

zakładu budżetowego mają wpływ m.in. warunki klimatyczne, liczba najemców, oraz kwota 

sprzedanych biletów, natomiast koszty są czynnikiem stałym. Przychody osiągane przez zakład 

budżetowy odbiegają od kwoty planowanych przychodów, a system dotowania zakładu 

budżetowego przyjęty na mocy przedmiotowej uchwały dawał możliwość pokrycia 100% 

różnicy pomiędzy osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami (…).”  

 

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). 
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Zakres kompetencji jednostki samorządu terytorialnego w zakresie szczególnego rodzaju 

wydatku publicznego, jakim jest dotacja przedmiotowa wyznaczony jest normami ogólnymi  

z art. 130 ust. 1 oraz art. 219 ustawy o finansach publicznych odnoszącymi się do możliwości 

transferu środków publicznych w tej formie oraz zasad i trybu ich przekazywania. 

Stosownie do art. 219 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych 

zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Dotacjami 

przedmiotowymi są, zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 130 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych, dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane według 

stawek jednostkowych. 

Kwoty i zakres dotacji, określa uchwała budżetowa (art. 219 ust. 3). Zakres kompetencji 

organu stanowiącego w przedmiocie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych 

zakładów budżetowych zakreślony jest dyspozycją art. 219 ust. 4 ustawy o finansach 

publicznych, zgodnie z którą stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego. 

Określenie przez Radę Miejską w §1 uchwały, górnych granic stawek dotacji 

przedmiotowych dla poszczególnych usług świadczonych przez Nyski Ośrodek Rekreacji, nie 

spełnia kryterium określenia – ustalenia – stawki jednostkowej dotacji, bowiem stawka 

jednostkowa dotacji to wysokość kwoty za przyjętą jednostkę miary określonej usługi 

stanowiącej podstawę kalkulacji.  

Mając powyższe na uwadze, Kolegium uznało, że Rada Miejska w Nysie w sposób 

istotny naruszyła art. 219 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.  

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 

 

 

 


