
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
. Dotacjami są środki z budżetu państwa, budżetów j.s.t. oraz  

z państwowych funduszy celowych, które podlegają szczególnym zasadom rozliczenia, 

udzielane na podstawie ufp, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, 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
. Ustawowa definicja 

dotacji akcentuje trzy elementy m.in. szczególne zasady rozliczania tego wydatku, podstawę 

prawną (dotacje mogą być udzielane na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustaw 

odrębnych lub umów międzynarodowych) i przeznaczenie (dotacje mogą być przeznaczone na 

finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych)
4
. 

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
5
, szkoły i placówki publiczne prowadzone przez podmioty nienależące do sektora 

finansów publicznych
6
 oraz centra lub kluby integracji społecznej

7
. Specyfika powyższej 

dotacji polega na konieczności istnienia podstawy prawnej jej udzielania, a także wskazaniu  

w ustawie lub umowie międzynarodowej beneficjenta dotacji oraz wskazaniu, że dotacja jest 

                                                 
1 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.). 
2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) – zwana dalej ufp. 
3 Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, pod. red. M. Steca, Warszawa 2010,  

s. 240-241. 
4 L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011, s. 673. 
5 Art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.  Dz.U. z 2012 r., 

poz. 406 ze zm.). 
6 Art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) – zwana 

dalej uso. 
7 Art. 10 i 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 ze zm.). 



przeznaczona wyłącznie na dofinansowanie bieżącej działalności
8
.  

- 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
9
. Dopuszczalne jest jedynie dotowanie własnych jednostek 

organizacyjnych, natomiast dofinansowanie wyrobów lub usług zakładu budżetowego innej 

jednostki samorządowej wymaga uprzedniego zawarcia porozumienia z tą jednostką. Dotacja 

taka ma wówczas charakter dotacji przekazywanej jednostce samorządu terytorialnego przez 

inną jednostkę samorządu terytorialnego, a nie dotacji przedmiotowej. Dotacje przedmiotowe 

nie mogą również stanowić dofinansowania inwestycji, których źródłem finansowania są 

dotacje celowe
10

. 

- 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 niedziałających 

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. Z istoty 

dotacji celowej wynika, że może ona być wykorzystana przez beneficjenta dotacji w związku 

z realizacją zadania publicznego - wyłącznie na wydatki ponoszone po zawarciu umowy  

o dotację. Okoliczność taka wyklucza refinansowanie poniesionych już wydatków przez 

podmioty, które miałyby taką dotację otrzymać (uchwała RIO w Krakowie z dnia 14 sierpnia 

2013 r., KI-411/212/13). Pomoc finansowa w formie dotacji celowej, adresowana do innego 

podmiotu niż j.s.t., nie znajduje prawnej legitymacji w przepisach. Uprawnioną do otrzymania 

pomocy nie może być ani jednostka organizacyjna samorządu województwa (uchwała RIO  

w Opolu z dnia 18 maja 2007 r., 12/47/07), ani jednostka centralnego organu administracji 

rządowej (uchwała RIO w Opolu z dnia 28 listopada 2006 r., 19/67/06).  

Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego udzielane są dotacje dla szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez inne niż j.s.t. podmioty – osoby prawne i fizyczne
11

, 

dotacje dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy
12

, dotacje na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków
13

, dotacje na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
14

, dotacje dla 

                                                 
8 L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa 2011, s. 979. 
9 Art. 15 ustawy ufp.  
10 L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011, 980. 
11 Art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 uso.   
12 Art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1457 ze zm.). 
13 Art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).  
14 Art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1232 ze zm.). 

 



spółek wodnych
15

, dotacje na rozwój sportu
16

 oraz dotacje na realizację zadań publicznych 

zlecanych do wykonania podmiotom spoza sektora finansów publicznych
17

.  

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
18

. Ponadto w niektórych sytuacjach, gdy 

j.s.t. zamierza udzielić dotacji, np. na renowację lub konserwację zabytków, powinny mieć 

dodatkowe umocowanie w uchwałach organu stanowiącego określających zasady, tryb 

udzielania dotacji i ich rozliczenia, stanowiących akty prawa miejscowego. 

W 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zbadało 177 uchwał  

w sprawie zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu j.s.t. W 4 uchwałach znalazły się 

zapisy naruszające prawo. Kolegium stwierdziło następujące nieprawidłowości: 

- postanowienie organu stanowiącego o przyznaniu dotacji na zabytek - przekazywanej  

w kolejnych latach - i przedłożenie wniosku o udzielenie dotacji po terminie ubiegania się  

o dotację, co narusza art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

w związku z uchwałą j.s.t. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. Organ stanowiący w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

wskazał na możliwość udzielania dotacji rocznej na prace, które zostaną przeprowadzone  

w roku, w którym dotacja ma być udzielona oraz określił, że wniosek o udzielenie dotacji 

można złożyć do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji; 

- nieprzedłożenie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu uchwały 

przewidującej udzielenie pomocy publicznej, co narusza art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu  

w sprawach dotyczących udzielnie pomocy publicznej
19

. 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 minimis, stanowi jeden z elementów procedury podejmowania uchwały 

przewidującej udzielenie pomocy de minimis; 

                                                 
15 Art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.). 
16 Art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 715 ze zm.) – zwana dalej us. 
17 Art. 221 ust. 4 ufp. 
18 Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, pod. red. M. Steca, Warszawa 2010,  

s. 240. 
19 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 59, 

poz. 404 ze zm.). 



- określenie przez organ stanowiący obowiązku składania oświadczeń pod rygorem 

odpowiedzialności karnej przez podmioty składające „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji”, 

co jest niezgodne z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 uso. W ocenie Kolegium norma art. 233 

Kodeksu karnego
20

, z którą należy identyfikować przedmiotowe postanowienia organu 

stanowiącego, wiąże odpowiedzialność karną ze składaniem zeznania w „postępowaniu 

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy” –  

2 przypadki. 

W 2013 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. 

 

 

 

     Opracowała                        Akceptowała 

    Magdalena Paroń                  Magdalena Przybylska 

                                                 
20 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.). 


