
Uchwała Nr 44/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 31 maja 2006 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej 
w Węglińcu Nr 310/XLIII/06 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany 
uchwały nr 221/XXXIII/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 14.06.2005 r. 

w sprawie określenia stawek dotacji dla komunalnych zakładów budżetowych 
 
 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 55 poz.577 ze zm.) oraz art.91 ust.1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku 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 punktów “e”, “f”, “g” w §1 i punktów “e”, “f”, “g” w §3 
uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu Nr 310/XLIII/06 z dnia 28 kwietnia 2006 roku 
w sprawie zmiany uchwały nr 221/XXXIII/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 
14.06.2005 r. w sprawie określenia stawek dotacji dla komunalnych zakładów 
budżetowych, wobec naruszenia art.174 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.). 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

Uzasadnienie 
Uchwała Rady Miejskiej w Węglińcu Nr 310/XLIII/06 z dnia 28 kwietnia 2006 

roku w sprawie zmiany uchwały nr 221/XXXIII/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z 
dnia 14.06.2005 r. w sprawie określenia stawek dotacji dla komunalnych zakładów 
budżetowych wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespołu 
w Jeleniej Górze 8 maja 2006 roku. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło, że Rada 
Miejska przedmiotową uchwałą w §1 i §3 określiła stawki dotacji przedmiotowej w 
wysokości: 
pkt e - 17,50 zł miesięcznie za 1m² powierzchni użytkowej lokalu użytkowego, 
pkt f - 5,50 zł miesięcznie za 1m² powierzchni użytkowej komórek i garaży,  
pkt g - 0,12 zł miesięcznie za 1m² powierzchni użytkowej ogrodów przydomowych. 
 

Z objaśnień do badanej uchwały wynika, że ustalenie stawek dotacji 
przedmiotowej do lokali użytkowych, garaży, komórek oraz ogrodów przydomowych, 
wynika ze wzrostu kosztów działalności zakładu usług komunalnych (z tytułu 
podatku od nieruchomości) nie pokrytych dochodami. 
 Stosownie do postanowień art.174 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje 
przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek 
jednostkowych. Dotacjami przedmiotowymi są, zgodnie z art. 106 ust. 2 pkt 3 
ustawy o finansach publicznych dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub 
usług.  

 Ustalenie stawek dotacji przedmiotowej do lokali użytkowych, garaży, 
komórek i ogrodów przydomowych w istocie sprowadza się do dotowania podmiotów 
czerpiących pożytki z wynajmowanych nieruchomości, o których mowa wyżej. 
Ustalona więc przez organ stanowiący dotacja ma charakter podmiotowy, co 
narusza przepisy art.174 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Wynajem lokali 
użytkowych, ogrodów przydomowych oraz garaży i komórek stanowi 
gospodarowanie mieniem komunalnym w imieniu gminy, a nie jest usługą 
świadczoną przez zakład gospodarki komunalnej. 
 



 2

 Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Węglińcu przysługuje skarga, którą 

wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Świętego 
Mikołaja 78/79 w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 

  
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 
 

 


