
Nadzór Kolegium RIO w Opolu nad uchwałami w sprawie zasad i zakresu 

przyznawania dotacji z budżetu j.s.t. 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych uchwały 

w sprawie zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu j.s.t., podlegają pod względem 

właściwości rzeczowej nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych
1
.  

Definicja dotacji została sformułowana przez ustawodawcę w art. 126 ustawy  

o finansach publicznych
2
, zgodnie z którą dotacjami są środki z budżetu państwa, budżetów 

j.s.t. oraz z państwowych funduszy celowych, które podlegają szczególnym zasadom 

rozliczenia, są udzielane na podstawie ufp, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, 

są przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Należy 

zwrócić uwagę, iż zgodnie z przywołaną definicją dotacji każdemu transferowi dotacyjnemu z 

budżetu państwa, budżetów j.s.t., czy państwowych funduszy celowych towarzyszy realizacja 

zadania publicznego. Ponadto dotacja musi mieć zawsze charakter pieniężny
3
.  

Z budżetu j.s.t. udzielane są dotacje dla różnych podmiotów i w różnym zakresie. Jak 

wynika z art. 218 - 221 ufp dotacje udzielane z budżetu j.s.t. dzielą się na: 

- dotacje podmiotowe – stanowiące wydatki na dofinansowanie bieżącej działalności 

podmiotów, o ile tak stanowią odrębne ustawy. Zgodnie z obecnie obowiązującymi 

przepisami prawa dotacje podmiotowe mogą otrzymywać m.in. samorządowe instytucje 

kultury
4
, szkoły i placówki publiczne prowadzone przez podmioty nienależące do sektora 

finansów publicznych
5
 oraz centra lub kluby integracji społecznej

6
,  

- dotacje przedmiotowe – stanowiące wydatki budżetu j.s.t. przeznaczone na dopłaty do 

określonych wyrobów lub usług, kalkulowane wg. stawek jednostkowych, określonych 

przez organ stanowiący na mocy odrębnej uchwały. Obecnie dotacje przedmiotowe mogą 

otrzymywać zakłady budżetowe (art. 15 ufp), 

- dotacje celowe – stanowiące wydatki budżetu j.s.t. przeznaczone na pomoc dla innych j.s.t. 

oraz dla innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie 

działających w celu osiągnięcia zysku, na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji 

zadań publicznych związanych z działalnością danej j.s.t. W obowiązujących przepisach 

istnieje obszerny katalog rodzajów dotacji celowych, a także różnorodność zasad i trybów 

ich udzielania. 

Jako zasady i tryb udzielenia dotacji należy uznać wszystkie wymogi ustawodawcy 

dotyczące ustalenia wysokości dotacji, określenia kręgu podmiotów, którym zostanie 

przyznana dotacja, sposobu jej wykorzystania, a także sposobu jej rozliczenia i dokonania 

kontroli zleconego zadania. Należy zwrócić uwagę, iż wskazane wymogi muszą mieć 

umocowanie w obowiązujących przepisach prawa
7
. Ponadto w niektórych sytuacjach, np. gdy 

j.s.t. zamierza udzielić dotacji np. na renowację lub konserwację zabytków powinny mieć 
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dodatkowe umocowanie w uchwałach organu stanowiącego określających zasady, tryb 

udzielania dotacji i ich rozliczenia, stanowiących akty prawa miejscowego.  

 

W 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zbadało 109 uchwał 

dotyczących ustalenia stawki dotacji przedmiotowej oraz w sprawie zasad i trybu udzielenia 

dotacji celowej. W 16 uchwałach (14,7% ogółu uchwał) znalazły się zapisy naruszające 

prawo. Kolegium stwierdziło następujące nieprawidłowości:  

- określenie przez organ stanowiący zasad, tryb udzielania, rozliczenia i zwrotu udzielonej 

dotacji przedmiotowej, co wykracza poza dyspozycję art. 219 ust. 4 ufp. W ocenie 

Kolegium granice prawne kompetencji organu stanowiącego zostały określone w art. 219 

ust. 4 u.f.p. i odnoszą się wyłącznie do ustalenia stawki dotacji przedmiotowej. Ponadto 

Kolegium wskazało, iż zasady przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych zostały 

określone w § 45 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu 

prowadzenia gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych 

zakładów budżetowych
8
. Natomiast zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem, bądź pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości następuje 

zgodnie z art. 252 ufp, 

- postanowienie organu stanowiącego, iż ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje 

burmistrz, co jest niezgodne z art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
9
. 

W ocenie Kolegium, powołany przepis prawa daje wyłączne kompetencje organowi 

stanowiącemu do podjęcia dwóch uchwał, tj. uchwały określającej zasady udzielenia dotacji 

(stanowiącej akt prawa miejscowego) oraz następczej w stosunku do niej uchwały  

o przyznaniu dotacji konkretnemu beneficjentowi (akt indywidualny), 

- zobowiązanie beneficjenta do wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów  

o zamówieniach publicznych, co wykracza poza kompetencje określone art. 81 ustawy  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zdaniem Kolegium, wszystkie podmioty, 

które są zobowiązane do udzielenia zamówień publicznych w trybie przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych
10

 muszą stosować przepisy tej ustawy, niezależnie od woli 

organu stanowiącego. Rada nie może nakładać obowiązku stosowania przepisów w zakresie 

spraw, których obowiązek stosowania wynika, bądź nie wynika z przepisów wyższej rangi, 

- określenie przez organ stanowiący sankcji związanej z wykluczeniem prawa do otrzymania 

dotacji przez kolejne 3 lata za: nieterminowe rozliczenie dotacji, nieterminowy zwrot 

niewykorzystanej części dotacji, podanie nieprawidłowych lub niepełnych informacji  

o wykorzystaniu dotacji, co wykracza poza normę kompetencyjną z art. 81 ust. 1 ustawy  

o ochronie zabytków. Należy zwrócić uwagę, iż przepis ten odsyła do przepisów ufp. Jednak 

ustawa ta nie zawiera postanowień odnośnie sankcji utraty prawa do ubiegania się o dotację  

z budżetu j.s.t. przez kolejne trzy lata. A zatem, organ stanowiący podejmując uchwałę  

w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na podstawie art. 81 ust. 1 

przywołanej ustawy nie miał umocowania prawnego do ustanowienia sankcji nieprzewidzianej 

w przepisach ufp, 

- postanowienie organu stanowiącego, iż wynik kontroli może stanowić podstawę do rozwiązania 

umowy ze skutkiem natychmiastowym i natychmiastowego zwrotu udzielonej kwoty dotacji,  

co jest niezgodne z art. 252 ufp. W ocenie Kolegium, takie postanowienie stanowi modyfikację 

zapisu ustawowego. Zgodnie z art. 252 ufp dotacje udzielone z budżetu j.s.t. wykorzystane 
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niezgodnie z przeznaczeniem, bądź pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają 

zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności, 

- nieprzedłożenie Prezesowi UOKiK projektu uchwały przewidującej udzielenie pomocy 

publicznej, co narusza art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących udzielnie 

pomocy publicznej
11

. Zgodnie z powołanym przepisem prawa projekt programu pomocowego 

przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi 

Urzędu, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości 

zasad udzielania pomocy. Zdaniem Kolegium, obowiązek przedłożenia Prezesowi UOKiK 

projektu uchwały, przewidującej udzielenie pomocy de minmis stanowi jeden z elementów 

procedury podejmowania uchwały przewidującej udzielenie pomocy de minimis,  

- nieustalenie przez organ stanowiący podstawy obliczenia dotacji dla dotowanych jednostek 

oświatowych, co jest niezgodne z art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 uso. W ocenie Kolegium,  

dyspozycje art. 90 ust. 1a oraz art. 80 ust. 2b i 2c uso. nie ustalają podstawy obliczania dotacji, 

lecz jedynie ustawowy limit, poniżej którego organ stanowiący j.s.t. nie może ustalić dotacji. 

Natomiast ustawodawca zobowiązał jednostki do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

z uwzględnieniem podstawy obliczenia dotacji. Kolegium zwróciło również uwagę na wyrok 

WSA w Opolu, który stwierdził, iż do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego należy ostateczne określenie, w ramach prawa miejscowego, 

ostatecznej wysokości samej dotacji. Brak stosownego zapisu w uchwale powodowałby 

sytuacje, iż beneficjent dotacji mógłby dochodzić jej w dowolnej wysokości, jednak nie 

niższej niż jej dolna granica ustawowa
12

, 

- postanowienie organu stanowiącego, iż niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do 

budżetu powiatu do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, co jest niezgodne z art. 251 

ust. 1 ufp. W ocenie Kolegium, dotacje udzielone z budżetu j.s.t., w części 

niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki 

w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, a w przypadku gdy termin wykorzystania 

dotacji, o których mowa w ust. 1, jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część 

dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji,  

- postanowienie rady, iż w przypadku „niewłaściwego zrealizowania zadania” dotacja podlega 

zwrotowi wraz z odsetkami podatkowymi, co jest niezgodne z art. 252 ust. 1 ufp. W ocenie 

Kolegium określenie „niewłaściwego zrealizowania zadania” stanowi modyfikację normy 

wynikającej bezpośrednio z przepisów art. 252 ust. 1 ufp. W powołanym przepisie prawa 

ustawodawca określił sytuacje skutkujące zwrotem dotacji do budżetu j.s.t.,  

tj. wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, dotacje pobrane nienależnie lub  

w nadmiernej wysokości,  

- postanowienie, iż uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, co stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 

ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
13

. Zdaniem 

Kolegium, uchwały określające tryb udzielenia dotacji oraz jej rozliczenia mają charakter 

prawa miejscowego i powinny podlegać regułom publikacji i wejścia w życie określonym 

w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, 

ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia 

ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy,  
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- zobowiązanie beneficjenta dotacji do „stałego korzystania” ze zmodernizowanego 

proekologicznego ogrzewania, co jest niezgodne z art. 403 ust. 5 ustawy prawo ochrony 

środowiska 
14

. W ocenie Kolegium, rada nie wskazała okresu, w którym dotowany 

przedmiot powinien być wykorzystywany. A zatem, rada nie określiła przesłanek 

dotyczących zwrotu dotacji. Natomiast zgodnie z art. 403 ust. 5 poś do obowiązku organu 

stanowiącego należy określenie sposobu rozliczenia dotacji,  

- postanowienie organu stanowiącego, iż o dotację celową mogą się ubiegać podmioty 

wpisane do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych prowadzonego przez burmistrza,  

pod warunkiem, że rodzice lub opiekunowie prawni dziecka objętego opieką są osobami 

pracującymi w rozumieniu Kodeksu pracy, świadczącymi pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej lub prowadzącymi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia  

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, co wykracza poza dyspozycję art. 60 

i 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
15

. W ocenie Kolegium, zgodnie z art. 60 ust. 1 

powołanej ustawy dotacją, jeżeli będzie udzielona, ma być objęte każde dziecko objęte 

opieką, bez względu na to, czy rodzice lub opiekunowie prawni są osobami pracującymi, 

czy też niepracującymi,  

- postanowienie organu stanowiącego, iż ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi w terminie  

do dnia 10 stycznia roku następnego po roku w którym została udzielona dotacja,  

co wykracza poza dyspozycję art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Zdaniem Kolegium, art.60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczy 

jedynie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej. Brak jest w powołanej 

ustawie przepisów regulujących zasady jej rozliczenia. Brak jest również upoważnienia  

do regulowania tej kwestii w drodze aktu prawa miejscowego. Kolegium zwróciło również 

uwagę, iż w tym zakresie ma zastosowanie art. 250 ufp,  

- postanowienie rady, iż burmistrz lub osoby przez niego upoważnione mogą przeprowadzić 

kontrolę uczęszczania dzieci do żłobka lub klubu dziecięcego poprzez prawo wglądu  

do dokumentacji dotyczącej ewidencji dzieci oraz poprzez sprawdzenie obecności dzieci na 

zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Ponadto burmistrz lub osoby przez 

niego upoważnione mogą przeprowadzić kontrolę dokumentów finansowych 

potwierdzających prawidłowość wydatkowania środków z otrzymanej dotacji, co wykracza 

poza dyspozycję art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z art. 60 ust. 2 

cyt. ustawy ustawodawca upoważnił radę jedynie do określenia wysokości dotacji i zasad 

udzielenia dotacji celowej. 

Ponadto Kolegium zwracało uwagę, iż w podstawie prawnej uchwał określających 

wysokość i zasady ustalenia dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce, j.s.t. nie powinny ujmować art. 221 ufp, który odnosi się do dotacji celowych dla 

podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu 

osiągnięcia zysku, bowiem sfera regulacji objętych uchwałą dotyczy szerszego kręgu 

podmiotów.  

- niezapewnienie, w uchwale określającej tryb postępowania przy udzieleniu dotacji, sposobu 

jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zdania, jawności 

postępowania związanego z rozliczeniem, udzielonej w trybie wynikającym z uchwały, 

dotacji, co narusza art. 221 ust. 4 ufp. Zgodnie z powołanym przepisem prawa, tryb 

postępowania o udzielenie dotacji na inne zdania, niż określone w ustawie o pożytku 

publicznym i wolontariacie, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania 

zleconego zadania określa w drodze uchwały organ stanowiący j.s.t., mając na uwadze 

zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia. W ocenie 
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Kolegium formalne zabezpieczenie realizacji zasady jawności gospodarki finansowej 

uregulowanej w sposób ogólny w art. 33 ufp i znajdującej szczególne rozwinięcie  

w art. 221 ust, 4 ufp należy do obowiązków organu stanowiącego. Ponadto, zapewnienie 

jawności rozliczenia, przekazanych w określonym w uchwale trybie, dotacji należy  

do elementów sfery normowania objętej materią aktu prawa miejscowego.  

 

W 2011 r. żadna j.s.t. nie wniosła skargi do WSA na podjęte przez Kolegium 

rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące uchwał w sprawie zasad i zakresu przyznawania dotacji 

z budżetu j.s.t. 

 
 

Akceptowała        Opracowała 
    Alicja Zembaczyńska                                                                            Beata Jamrozik 

 


