
Dotacje samorządowe
- zabytki, ochrona 
środowiska, sport, dzieci
w wieku do lat 3, spółki 
wodne + wzory do pobrania
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Wprowadzenie

Realizacja zadań publicznych (czyli takich, jakie wymienia np. art. 7 SamGminU) wymaga pono-
szenia określonych nakładów finansowych. Jeżeli tych zadań nie realizuje bezpośrednio dana jed-
nostka samorządu terytorialnego, to może ona określonym podmiotom realizującym tego typu za-
dania przekazać w tym celu środki finansowe właśnie w formie dotacji. Co istotne, przeznaczenie
tych środków na ten właśnie cel musi być zapewnione w akcie prawnym rangi ustawowej, przy
czym nie chodzi tu tylko o ustawę o finansach publicznych, lecz także inne, będące przedmiotem
niniejszej publikacji.

Przy podejmowaniu przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego uchwał traktu-
jących o zasadach na jakich będzie udzielane z ich budżetów dofinansowanie w formie dotacji –
organy te stoją przed koniecznością takiego działania, żeby w podejmowanych regulacjach zna-
lazło się z jednej strony wszystko to, co nakazuje ustawowa norma kompetencyjna, a z drugiej
strony, żeby nie znalazło się nic, na uregulowanie czego ta norma nie zezwala. To właśnie w prak-
tyce sprawia lokalnym organom prawodawczym najwięcej trudności, a każdy taki przypadek, kiedy
ustawowa norma kompetencyjna do uregulowania danej materii w drodze uchwały nie zostanie
w sposób prawidłowy zrealizowana, jest powodem ingerencji przez Kolegia Regionalnych Izb Ob-
rachunkowych jako konstytucyjnych organów nadzoru nad taką właśnie formą działalności jedno-
stek samorządu terytorialnego.

W publikacji oprócz omówienia wybranych norm kompetencyjnych będących podstawą do po-
dejmowania uchwał regulujących zasady udzielania dotacji, omówiona została również uchwała
sama w sobie – jako forma działalności poszczególnych organów stanowiących w jednostkach sa-
morządu terytorialnego – to z jakich elementów konstrukcyjnych powinna się ona składać, przy
użyciu jakich sformułowań powinny być ujęte w niej poszczególne normy prawne czy też jaki
wpływ na ważność takiej uchwały ma jej prawidłowa (zgodna z prawem) publikacja w dzienniku
urzędowym danego województwa.

Poza wskazaniem poszczególnych regulacji prawnych w zakresie nie tylko poszczególnych usta-
wowych norm kompetencyjnych do podejmowania uchwał o zasadach udzielania środków finan-
sowych jako dotacji, lecz także dotyczących zasad konstruowania uchwał – każda ustawowa norma
kompetencyjna została „zobrazowana” wzorem uchwały, który może być punktem wyjścia przy
podejmowaniu takich regulacji w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego i poprzez
dokonanie odpowiednich modyfikacji, uwzględniających lokalne realia i oczekiwania, służyć pod-
jęciu takiej uchwały, która będzie zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Niewątpliwym atutem publikacji jest wskazanie przy każdej jej części stanowiska sądów admini-
stracyjnych szczebla wojewódzkiego oraz centralnego, a także rozstrzygnięć nadzorczych stano-
wiących uchwały Kolegiów poszczególnych Regionalnych Izb Obrachunkowych, które na konkret-
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nych przykładach pokazują co zostało zanegowane jako wprowadzone w lokalnym akcie prawnym
z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących rangi ustawowej. Tym samym analiza tych
wyroków oraz wydanych rozstrzygnięć nadzorczych z pewnością przyczyni się do polepszenia ja-
kości stanowionego w samorządach prawa lokalnego w zakresie udzielanych z budżetów jednostek
samorządu terytorialnego dotacji.

Marcin Binaś
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