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UCHWAŁA NR 77/2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 25 kwietnia 2019 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 561ze zm.), art. 91 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506)
oraz art. 79 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 511) – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze,
po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr VI/106/2019
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji
z budżetu miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta innych niż określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania
zleconego zadania, stwierdza nieważność:
1. § 4 ust 2 badanej uchwały z powodu naruszenia 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.);
2. § 5 ust. 1 badanej uchwały z powodu naruszenia art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych;
3. § 8 ust. 3 badanej uchwały z powodu naruszenia art. 221 ust. 3 pkt 3 i art. 251 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
4. § 9 ust. 5 badanej uchwały z powodu naruszenia art. 221 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych;
5. § 10 ust. 1 badanej uchwały z powodu naruszenia art. 221 ust. 3 pkt 6 i art. 251 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
6. § 10 ust. 2 pkt 1 i § 14 w zakresie sformułowania „Miasto Gorzów Wlkp. wstrzymuje przekazanie
kolejnych transz dotacji a” badanej uchwały z powodu naruszenia art. 221 ust. 3, art. 221 ust. 4,
art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 27 marca 2019 r. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr VI/106/2019 w sprawie trybu
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta
innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej
rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania, która wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze w dniu 4 kwietnia 2019 r. i została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie
art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.
Oceniając zgodność postanowień przedmiotowej uchwały z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza, co następuje:
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Zgodnie z brzmieniem art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podmioty
niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej
jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Zlecenie zadania
i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami 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 jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa wyżej. Umowa, o której mowa
w tym przepisie , powinna określać: szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana
i termin jego wykonania; wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;
termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego; tryb kontroli
wykonywania zadania; termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji; termin zwrotu niewykorzystanej części
dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w niniejszym dziale.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450), 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.
W świetle art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, zatem każda
uchwała organu jednostki samorządu terytorialnego musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
Postanowienia aktów prawa miejscowego, a takim aktem niewątpliwie jest badana uchwała Rady Miasta
Gorzowa Wlkp. – nie mogą wykraczać poza granice kompetencji przysługujących organowi stanowiącemu,
określone przez cyt. wyżej art. 221 ustawy o finansach publicznych. Wykonując swoje kompetencje
prawodawcze, zawarte w upoważnieniach ustawowych, organy samorządu terytorialnego są obowiązane
działać ściśle w granicach tych upoważnień. Nie są upoważnione ani do regulowania tego, co zostało już
ustawowo uregulowane, ani też do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego. Na zagadnienia
prawidłowej realizacji przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego udzielonego w ustawie
upoważnienia ustawowego zwraca uwagę orzecznictwo sądów administracyjnych. Wskazać w tym miejscu
można wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11.05.2011 r., sygn. akt II
SA/Gd/244/11 (opubl. www.orzeczenia.nsa.gov.pl), w sentencji, którego Sąd wskazał, że: „Podejmując akty
prawa miejscowego w oparciu o normę ustawową organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte
w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny między aktem wykonawczym
a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenie prawa. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz
domniemania kompetencji, zaś normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny.
Nie można też dokonywać wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania
kompetencji w drodze analogii”. Ta sama zasada dotyczy wprowadzania w aktach prawa miejscowego pojęć
prawnie niezdefiniowanych lub sprzecznych z obowiązującym prawem. Wynika zatem z powyższego, że każde
działanie organu władzy publicznej, do których należą bez wątpienia organy jednostek samorządu
terytorialnego winno mieć umocowanie w przepisach prawa zarówno formalnych jak i materialnych
upoważniających do podjęcia danego aktu prawnego.
W wyroku z dnia 12 maja 2010 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt I OSK 672/10 Naczelny Sąd
Administracyjny (odwołując się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1998 r., sygn. U/19/97,
OTK ZU nr 4/1998 r. poz. 48, s. 262) zwrócił uwagę na to, że przepis ustawy ustanawiający upoważnienie do
wydania aktu prawa miejscowego, podlega ścisłej wykładni językowej i nie może prowadzić do objęcia
zakresem upoważnienia materii w nim niewymienionych, w drodze wykładni celowościowej. Organ
wykonujący kompetencję prawodawczą zawartą w upoważnieniu ustawowym jest obowiązany działać ściśle
w granicach tego upoważnienia. Nie jest upoważniony ani do regulowania tego, co zostało już ustawowo
uregulowane, ani też do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego (LEX nr 595462). Podobnie
w wyroku z dnia 05 lipca 2013 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt ISA/Kr211/13 (LEX nr 1342556)
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyraził pogląd, iż naczelną zasadą prawa administracyjnego
jest zakaz domniemania kompetencji. Normy kompetencyjne (upoważniające) powinny być interpretowane
w sposób ścisły, literalny; niedopuszczalnym jest dokonywanie wykładni rozszerzającej przepisów
kompetencyjnych oraz wyprowadzanie kompetencji w drodze analogii.
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Granice i podstawy działania w tej sprawie wyznaczają zatem normy prawne ujęte zarówno w cyt. wyżej
w ustawie o finansach publicznych jak i w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).
Działając na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego ma obowiązek określenia wyłącznie trybu udzielania dotacji na realizację zadania
zleconego innego niż wymienione w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, sposobu jej
rozliczenia i kontroli, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie tejże dotacji i jej
rozliczenia. Zaznaczyć przy tym należy, że z woli ustawodawcy stosowanie procedur udzielania dotacji
określonych w ww. uchwałach przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego zostało
potraktowane jako działanie na zasadzie wyjątku w stosunku do reguł określonych w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwały te są aktami prawa miejscowego, zawierają bowiem przepisy
o charakterze generalnym i abstrakcyjnym adresowane do podmiotów pozostających na zewnątrz struktury
samorządu terytorialnego.
W § 4 ust. 2 badanej uchwały, Rada Miasta Gorzowa Wlkp. postanowiła, że, cyt.: „Rozpatrzenie oferty
można uzależnić od złożenia przez oferentów w określonym terminie dodatkowych informacji
lub dokumentów”. Taki zapis narusza art. 221 ust. 4 w związku z art. 221 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych, gdyż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego stanowiąc przepisy o charakterze
generalnym nie może ich określać w sposób budzący wątpliwości interpretacyjne, nieprecyzyjnie. Organom
administracji publicznej wolno bowiem, w przeciwieństwie do obywateli podejmować tylko takie działania, do
których mają ustawowe upoważnienie, nie zaś podejmować wszelkie działania, które nie zostały zakazane
przez prawo. Ustawodawca natomiast w cyt. wyżej art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych upoważnił
organ stanowiący do określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania zleconego innego
niż wymienione w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia i kontroli
mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie tejże dotacji i jej rozliczenia. Cyt. wyżej
normy prawne nie przewidują możliwości uzależnienia rozpatrzenia oferty od złożenia przez oferentów
w określonym terminie dodatkowych niesprecyzowanych dokumentów i informacji. Tryb udzielania ww.
dotacji winien być w uchwale organu stanowiącego określony w sposób jednoznaczny, nie budzący żadnych
wątpliwości interpretacyjnych. Regulując w uchwale tryb postępowania o udzielenie dotacji, należy określić
sposób informowania o zadaniach zlecanych do wykonania podmiotom spoza sektora finansów publicznych,
tryb wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu lub wyboru oferty,
elementy wniosku (oferty), jego formę, termin składania wniosku i termin jego rozpatrzenia, a także formę
powiadomienia wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku. W postępowaniu o udzielenie dotacji
uczestniczą dwie strony – podmiot udzielający dotacji oraz podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji, a ich
uprawnienia i obowiązki wynikające z przyjętej procedury powinny gwarantować wykonanie zadania
zleconego w sposób efektywny, oszczędny i celowy. Dlatego też oferent winien być w sposób jednoznaczny
w uchwale będącej aktem prawa miejscowego poinformowany jakie dokumenty należy złożyć w ofercie,
natomiast uzależnienie rozpatrzenia oferty od złożenia innych dokumentów i informacji jest w świetle
obowiązujących przepisów prawnie niedopuszczalne, gdyż zasadą jest, aby akty prawa miejscowego jak
już wskazano wyżej zawierały sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie
niedopuszczalnego prawem „luzu interpretacyjnego” (wyrok NSA z 6 czerwca 1995r. sygn. akt SA/Gd
2949/94).
W § 5 ust. 1 ww. uchwały Organ Stanowiący postanowił, iż cyt.: „Zlecanie zadań publicznych do realizacji
podmiotom oraz udzielanie dotacji odbywa się w oparciu o następujące kryteria: 1) merytoryczna wartość
przedsięwzięcia, 2) wymierne korzyści dla społeczności lokalnej, 3)zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
4) kalkulacja finansowa kosztów realizacji zadania (w tym wysokość finansowego wkładu własnego i innego),
4) możliwość realizacji zadania , 5) dotychczasowa współpraca z Miastem Gorzów Wlkp.- wykonywanie zadań
zleconych w okresie poprzednim, w szczególności z uwzględnieniem jakości i terminowości rozliczenia
otrzymanej dotacji”.
Takie sformułowania badanej uchwały naruszają obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, gdyż Rada
Miasta Gorzowa Wlkp. korzystając z upoważnienia ustawowego, wynikającego z art. 221 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych nie jest uprawniona do określania kryteriów zlecania zadań publicznych do realizacji
i określania kryteriów wyboru poszczególnych ofert ww. podmiotom, lecz wyłącznie do określenia w drodze
uchwały trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli
wykonywania zleconego zadania.
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W § 8 ust. 3 badanej uchwały Rada Miasta postanowiła, że, cyt.: „Umowę zawiera się na czas realizacji
zadania lub na czas określony” i w § 9 ust. 5 badanej uchwały Rada Miasta postanowiła, że, cyt.:
„W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż rok kalendarzowy sprawozdanie częściowe powinno zostać
sporządzone i złożone w terminie 30 dni po upływie roku budżetowego”. Takie zapisy uchwały naruszają
art. 221 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika jednoznacznie, że zlecanie innych zadań
niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 4) - odbywa się na podstawie
umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa wyżej, po określeniu przez organ
stanowiący w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego trybu postępowania o udzielenie dotacji na
inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania - w których
termin wykorzystania dotacji nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego
(kalendarzowego). Narusza to także art. 251 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o finansach publicznych.
Dlatego też podkreślenia wymaga, iż w tym przypadku termin zawarcia umowy nie może być dłuższy niż
termin wykorzystania dotacji, tj. do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, ponieważ wynika to w sposób
jednoznaczny z zapisu art. 221 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten determinuje, że inaczej
niż w przypadku art. 16 ust. 3 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie
którego umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania może być
zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat – umowa może być zawarta
wyłącznie do 31 grudnia danego roku budżetowego, ponieważ taki jest maksymalny termin wykorzystania
dotacji na zadania inne niż określone w art. 4 tej ustawy. Ponadto sformułowanie, że umowę zawiera się na
czas realizacji zadania lub na czas określony w świetle ww. rozważań nie jest określeniem jednoznacznym
i precyzyjnym, gdyż czas realizacji zadania jest czasem określonym.
W § 10 ust. 1 badanej uchwały Rada Miasta postanowiła, że, cyt.: „Niewykorzystana do końca roku
budżetowego część dotacji podlega zwrotowi do budżetu Miasta w terminie do dnia 15 stycznia następnego
roku, a w przypadku gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy w terminie 15 dni
po upływie terminu wykorzystania dotacji”.
Dotacja ta, zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ma charakter roczny, a kwota
niewykorzystana podlega zwrotowi do właściwego budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie
bowiem z cyt. wyżej przepisem dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części
niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia
31 stycznia następnego roku. W przypadku natomiast, gdy termin wykorzystania jest krótszy niż rok
budżetowy niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. Wykorzystanie dotacji następuje w szczególności
przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona, albo w przypadku, gdy odrębne
przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów
wskazanych w tych przepisach. Kolegium Izby wskazuje, że Rada Miasta Gorzowa Wlkp. tak zredagowała
cyt. wyżej paragraf, iż winna być stwierdzona jego nieważność w całości, pomimo prawidłowego zapisu, cyt.:
„(…) a w przypadku gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy w terminie 15 dni po
upływie terminu wykorzystania dotacji”.
W § 10 ust. 2 pkt 1 badanej uchwały Rada Miasta postanowiła, że, cyt.: „ W przypadku nieterminowego lub
niezgodnego z umową wykonania umowy zleconego zadania publicznego Miasto Gorzów Wlkp. może
odpowiednio do sytuacji: wstrzymać przekazywanie środków do czasu usunięcia wad ” oraz w § 14 badanej
uchwały Rada Miasta postanowiła, że, cyt.: „W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie
wykorzystania dotacji polegających na: 1) niewłaściwym ( niezgodnym z celem określonym w ofercie i zawartej
umowie) realizowaniu dotowanego zadania, 2) rozbieżnościach między oryginałami
dokumentów,
a przedstawionym sprawozdaniu finansowym , 3) poświadczeniu nieprawdy – Miasto Gorzów wstrzymuje
przekazanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami
zgodnie z zapisami art. 252 ustawy o finansach publicznych” .
Takie sformułowania dotyczące wstrzymania przekazywania kolejnych transz dotacji w ww. przypadkach
nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie.
Rozliczenie udzielonej dotacji nie ogranicza się tylko do rachunkowego wyliczenia wydatkowanej kwoty.
Musi być ono powiązane z oceną realizacji zleconego zadania. Dopiero te dwa elementy rozpatrywane łącznie
pozwolą ustalić, czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, czy nie istnieje obowiązek jej
zwrotu. Organ stanowiący, regulując sposób rozliczania dotacji celowej, musi w tym zakresie działać
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w zgodzie z odpowiednimi przepisami ustawy o finansach publicznych dotyczącymi tej kwestii, tj. art. 251
i art. 252.
Zgodnie z tymi przepisami dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części
niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia
31 stycznia następnego roku, z zastrzeżeniem terminów wynikających z przepisów wydanych na podstawie
art. 189 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa
w art. 263 ust. 2, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu jednostki samorządu
terytorialnego w terminie 15 dni od dnia określonego w tej uchwale.
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. Wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które
dotacja była udzielona, albo, w przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia
dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach. Od kwot dotacji
zwróconych po terminach określonych w ust. 1-3 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu określonych wyżej
(art. 251 ustawy o finansach publicznych).
Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem, 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
okoliczności, o których mowa wyżej. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok
budżetowy, podlegają one zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. Dotacjami
pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub wyższej niż niezbędna na
dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania. Dotacjami nienależnymi są dotacje udzielone bez
podstawy prawnej.
Zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega ta część dotacji, która została
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.
Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się
począwszy od dnia: przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem; następującego po upływie terminów zwrotu określonych w tym przepisie
w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości. (art. 252 ustawy o finansach
publicznych).
Wynika zatem z powyższego, że przepisy wyżej wymienione oraz normy prawne zawarte w art. 221 ustawy
o finansach publicznych nie przewidują możliwości wstrzymania przekazywania środków z omawianej dotacji.
Tym bardziej, że unormowania badanej uchwały zawarte w § 10 ust. 4 przewidują, że cyt.: „sprawozdanie
z realizacji zadania sporządza się i przedkłada w terminie 30 dni po upływie okresu, na który umowa została
zawarta”.
Ponadto Kolegium Izby wskazuje, że dotacja przyznawana na podstawie uchwały podjętej przez organ
stanowiący na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych może być przekazana podmiotowi
wykonującego zadanie jednorazowo w pełnej wysokości bądź w transzach powiązanych z etapami realizacji
dotowanego zadania. Bezpośredni wpływ na określenie terminów wykorzystania dotacji, jej rozliczenia oraz
zwrotu niewykorzystanej części dotacji ma ustalony w umowie termin wykonania zleconego zadania.
Oznaczony termin wykorzystania dotacji nie może być jednak dłuższy niż do 31 grudnia danego roku
budżetowego. Zgodnie jednak z dyspozycją art. 221 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych termin zwrotu
niewykorzystanej części dotacji nie może być jednak dłuższy niż terminy zwrotu określone w art. 251 ust. 1–3
tej ustawy – tj. do 31 stycznia następnego roku, gdy termin wykorzystania dotacji został określony do końca
roku budżetowego, a jeśli termin ten jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część dotacji podlega
zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. W przypadku wykorzystania dotacji
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości będą miały zastosowanie
zasady i terminy ich zwrotu (a nie wstrzymania przekazania dotacji) określone w art. 252 ustawy o finansach
publicznych.
Mając na uwadze przedstawiony wyżej stan faktyczny i prawny sprawy, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze orzeka, jak w sentencji niniejszej uchwały.
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Na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze służy prawo wniesienia skargi za
pośrednictwem tut. Kolegium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie
30 dni od dnia doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

