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Wykaz odpowiedzi na pytania 

 

I. Zwrot dotacji  

1. Zwrot dotacji pobranej nienależnie, otrzymanej na zakup sprzętu inwestycyjnego dla 

OSP 

 

II. Podstawy udzielania ulg 

1. Możliwość umorzenia należności z urzędu  

2. Przedwczesne złożenie wniosku o udzielenie ulgi 

3. Ocena przesłanki ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego  

4. Przedawnienie należności z tytułu dotacji podlegającej zwrotowi 

 

III.  Opodatkowanie dotacji 

1. Dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni a PIT-8C 

2. Dotacja na sfinansowanie wpłat na PFRON 

3. Odliczenia VAT od sfinansowanych dotacją zakupów związanych z organizacją 

imprezy kulturalnej 

4. Opodatkowanie wynagrodzenia dyrektora szkoły sfinansowanego dotacją 

 

IV. Odpowiedzialność 

1. Sfałszowanie podpisu na umowie dotacyjnej nie zwalnia automatycznie 

z obowiązku rozliczenia dotacji  

2. Niezwrócenie przez beneficjenta odsetek od dotacji nie stanowi naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych  

3. Dotacja z budżetu gminy dla przedszkola niepublicznego jest dotacją podmiotową  

4. Dotację celową można wykorzystać najpóźniej do końca roku budżetowego  

5. Przekazanie dotacji „samemu sobie” jest naruszeniem dyscypliny finansów 

publicznych  

6. Sfałszowanie podpisu na umowie dotacyjnej nie zwalnia automatycznie z obowiązku 

rozliczenia dotacji  

7. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych z art. 8 pkt 1 DyscypFinU w zakresie 

nieprawidłowej kwoty dotacji oświatowej 

8. Dotacje dla klubów sportowych na działalność pożytku publicznego 
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9. Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych 

10. Bezumowne przekazanie dotacji 

11. Niezależność odpowiedzialności beneficjenta dotacji od zgodnego z prawem 

postępowania przekazującego dotację 

12. Termin złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania finansowanego z 

dotacji 

13. Odpowiedzialność za nieterminowe rozliczenie dotacji 

14. Terminowe złożenie końcowego sprawozdania z wykonania zadania 

15. Stwierdzenie nieprawidłowego naliczenia dotacji w decyzji administracyjnej 

 

V. Pomoc publiczne 

1. Dotację na wymianę pieca 

2. Dotacje dla miejskiej biblioteki 

3. Wpływ na wymianę handlową z UE 

 

VI. Dotacje udzielane na podstawie porozumień zawieranych między JST w sprawie 

powierzenia zadań 

1. Porozumienie pomiędzy gminą a powiatem w sprawie wspólnej realizacji zadania 

polegającego na budowie chodników wzdłuż drogi powiatowej  

2. Niewypłacona dotacja inwestycyjna z budżetu gminy 

 

VII. Dotacje udziela na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie 

1. Nieplanowane przychody z realizacji zadania współfinansowanego dotacją z ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

2. Odsetki od niewykorzystanej przez fundację części dotacji na zadanie pożytku 

publicznego 

3. Dotacja z budżetu gminy dla związku pszczelarskiego na propagowanie ochrony 

środowiska 

 

VIII. Dotacje z budżetu JST dla Centrum Integracji Społecznej 

1. Umowa jako podstawa przekazania dotacji na działalność Centrum 
2. Rozliczenie dotacji przez Centrum Integracji Społecznej 
3. Skierowanie do Centrum Integracji Społecznej mieszkańca innej gminy 

 

IX. Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej z budżetu JST  
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1. Finansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP z funduszu sołeckiego  
2. Obowiązki związane z finansowaniem przez gminę jednostek OSP 
3. Dotacje dla gmin na usuwanie skutków powodzi 

 

X. Dotacje udzielane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

1. Klasyfikacja dotacji z budżetu powiatu na usuwanie przez gminę pokryć dachowych 
z azbestu 

2. Sposób zaklasyfikowania dotacji z budżetu JST dla osoby fizycznej  
 

XI. Dotacje dla spółek wodnych 

1. Finansowanie ochrony wód i urządzeń melioracji wodnych przez JST  
 

XII. Dotacje celowe udzielane przez JST zakładom opieki zdrowotnej  

1. Stosowanie postanowień umownych do rozliczenia dotacji na działalność leczniczą 
 

XIII. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury 

1. Przeznaczenie i wykorzystanie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury  
2. Wysokość dotacji podmiotowej dla gminnej instytucji kultury  
3. Przeznaczenie dotacji podmiotowej otrzymanej przez instytucję kultury od 

organizatora  
4. Dotacja celowa dla instytucji kultury na dofinansowanie realizacji wskazanych 

zadań lub projektów 
5. Dotacja celowa na inwestycję samorządowej instytucji kultury udzielana z budżetu 

samorządu terytorialnego nie będącego organizatorem tej instytucji 
6. Wykorzystanie dotacji podmiotowej przez bibliotekę publiczną oraz zmiana planu 

finansowego 
7. Dotacja dla biblioteki publicznej na zakup samochodu w drodze leasingu 
8. Zwrot odsetek naliczonych od dotacji celowej w IK 

 

XIV. Dotacje na rozwój sportu 

1. Dotacje dla klubów sportowych na działalność pożytku publicznego 
 

XV. Dotacje oświatowe 

1. Dowody z UKS na wykorzystanie dotacji oświatowej niezgodnie z przeznaczeniem 

2. Aktualizacja podstawy rocznej dotacji oświatowej na ucznia oraz zaskarżenie do sądu 

administracyjnego nieprawidłowo wypłaconej dotacji 
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3. Kontrola wykorzystania dotacji oświatowej przez niepubliczną szkołę 

ponadgimnazjalną 

4. Przeznaczenie dotacji oświatowej w latach 2010 i 2011 

5. Rozliczenie dotacji oświatowej oraz rozliczenie dotacji żłobkowej 

6. Wydatkowanie dotacji oświatowej z innego rachunku bankowego niż rachunek 

niepublicznej szkoły 

7. Możliwość pokrycia kosztów obsługi księgowej z dotacji oświatowej  

8. Rozliczenie wykorzystania dotacji oświatowej  

9. Zwrot dotacji przez gminę na uczniów z sąsiedniej gminy  

10. Obliczenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli  od 1.1.2017 r. 

11. Dopuszczalność żądania wyciągów bankowych w trakcie kontroli wykorzystania 

dotacji oświatowej w trakcie roku 2017 

12. Zasady prowadzenie ewidencji księgowej z tytułu wykorzystania dotacji otrzymanej 

przez niepubliczne przedszkole 

13. Dopuszczalność rozliczenia wykorzystania dotacji oświatowej wewnętrzną notą 

księgową organu prowadzącego szkołę niepubliczną  

14. Możliwość ponoszenia wydatków przez dotowaną szkołę niepubliczną z rachunków 

bankowych organu prowadzącego innych niż rachunek bankowy szkoły 

15. Dopuszczalność rozliczania dotacji oświatowej za każdy miesiąc z osobna 

16. Dostęp gminy do protokołu kontroli ZUS dotyczącej dotowanego zespołu jednostek 

oświatowych 

17. Refinansowanie między gminami kwoty dotacji przekazanej dla przedszkola na ucznia 

spoza terenu gminy dotującej za okres sprzed 1.1.2017 r. 

18. Niedopuszczalność podwójnego finansowania kosztów żywienia w niepublicznym 

przedszkolu 

19. Podstawa naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych należnej za rok 2015 

20. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej z tytułu prowadzenia oddziału 

przedszkolnego przed 1.1.2017 r. 

21. Zmiana sposobu obliczania podstawy dotacji oświatowej dla publicznych 

i niepublicznych przedszkoli w trakcie 2013 r. 

22. Obliczenie wysokości dotacji oświatowej dla niepublicznego przedszkola w sytuacji, 

gdy gmina nie prowadziła własnego przedszkola przed 1.1.2017 r. 

23. Dotacje dla szkół w sytuacji, gdy JST nie prowadzi danego typu i rodzaju szkoły przed 

1.1.2017 r. 

24. Dotacja z budżetu powiatu na kwalifikacyjne kursy zawodowe 
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25. Obliczanie dotacji podmiotowej na faktyczną liczbę uczniów niepublicznego 

przedszkola 

26. Wydatki bieżące niepublicznego przedszkola kwalifikowane do rozliczenia dotacji 

rocznej z budżetu gminy 

27. Dopuszczalność żądania rozliczenia się z transzy miesięcznej dotacji oświatowej 

28. Ewidencja zwrotu dotacji udzielonej na rzecz przedszkola niepublicznego 

29. Rozliczenie dotacji podmiotowych otrzymanych na niepubliczną szkołę podstawową 

oraz niepubliczne przedszkole i punkt przedszkolny 

 

XVI. Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych 

1. Forma zwrotu niewykorzystanej części dotacji przedmiotowej  
2. Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego 
3. Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na sfinansowanie 

zakupu środka trwałego a kara umowna 
 

XVII. Dotacje na zabytki 

1. Upoważnienia dla organu wykonawczego 
2. Utrata prawa do ubiegania się o dotację na prace konserwatorskie 
3. Szerszy zakres przedmiotowy dotacji na prace konserwatorskie 
4. Wykonanie parkingu przy zabytkowym kościele 
5. Brak możliwości zawężenia kręgu podmiotów, którym może zostać udzielona 

dotacja 
 

XVIII. Dotacje dla szkoły wyższej 

1. Dotacja z budżetu JST na inwestycję szkoły wyższej 

 

XIX. Dotacje dla Policji 

1. Ponoszenie z budżetu gminy kosztów funkcjonowania Policji 
2. Pokrywanie przez gminę kosztów utrzymywania i funkcjonowania Policji 
3. Ponoszenie przez samorząd kosztów funkcjonowania Policji 
4. Przekazanie przez gminę środków finansowych na pokrycie kosztów 

zakwaterowania i wyżywienia policji 
5. Wydatki bezpośrednie budżetu gminy na zapłatę za dokumentację projektową 

budynku komisariatu policji 
 


