
Uchwała Nr 15/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

 z 26 stycznia 2005 roku 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej 
w Międzylesiu Nr XXIV/151/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie 
ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Międzylesiu na rok 2005 
 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 z dnia 7 października 1992 o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 55, poz. 557 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
Stwierdza się nieważność § 8 ust. 1 i 2 uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu 

Nr XXIV/151/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia dotacji 
przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Międzylesiu na rok 2005 z powodu istotnego naruszenia treści art. 117 ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 
Nr 15, poz. 148 ze zm.). 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Uchwała Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/151/2004 z dnia 21 grudnia 
2004 w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na rok 2005, wpłynęła do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej Zespół w Wałbrzychu 7 stycznia 2005 roku. 

W § 8 cyt. uchwały Rada Miejska w Międzylesiu ustalając jednostkowe stawki 
dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Międzylesiu ustaliła w pkt. 1 lit. ''a'' dopłaty do zarządu w wysokości 0,26 zł za m² 
miesięcznie, a w pkt. ''b'' dotacje do bieżącego utrzymania i remontów w wysokości 
1,34 zł za m² miesięcznie, zaś w pkt 2 § 8 dotacje w zakresie zarządu komunalnym 
zasobem nieruchomością inną niż mieszkaniowa, z której zarządca nie czerpie 
dochodu, w wysokości 1,43 zł za m² miesięcznie.  

Badając przedmiotową uchwalę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
stwierdziło, iż taka regulacja narusza zasady udzielania dotacji wynikające z art. 
117 ustawy o finansach publicznych, bowiem dotacje te udzielane w uzasadnionych 
przypadkach dla zakładów budżetowych mogą być przeznaczone wyłącznie na 
sfinansowanie części kosztów ponoszonych przy prowadzeniu operatywnej 
działalności gospodarczej przez zakład budżetowy gminy tj. przy wykonywaniu 
bezpośrednio przez ten zakład określonych robót lub usług. Oznacza to konieczność 
ustalania w skali rocznej znormalizowanych kosztów wyrażanych w odniesieniu do 
podstawowego miernika (1m², 1m³, itp.) obejmującego całość zadania 
wykonywanego w skali rocznej (np.powierzchni mieszkalnych lub użytkowych). 
Ponadto globalna wielkość dotacji udzielanych w oparciu o art. 117 ustawy o 
finansach publicznych z budżetu gminy zakładom budżetowym winna być ustalona 
w skali rocznej, zgodnie z zasadą roczności budżetu i obejmować wyłącznie zadania 
przedmiotowe wykonywane bezpośrednio przez zakład budżetowy na rzecz gminy. 
Koszty zarządu nieruchomością wspólną winny być pokrywane bezpośrednio ze 
składek wnoszonych przez współwłaścicieli tej nieruchomości (w tym gminę) i
ustalone po przeprowadzeniu właściwej kalkulacji przez zarząd wspólnoty. Nie mogą
być zatem przedmiotem dotacji budżetowej. 

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
postanowiło jak w sentencji.  
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Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej Międzylesia przysługuje skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Świętego Mikołaja 78/79 
za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w 
terminie 30 dni od daty jej doręczenia niniejszej.  
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 
 


