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Pan Marcin Piszczek

Burmistrz J^drzejowa

Szanowny Panie Burmistrzu, pismem z dnia 06.08.2020 roku, dor^czonym na adres Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 10.08.2020 roku, zwrocil si^ Pan o udzielenie odpowiedzi na
pytania:

1. Czy Gmina moze udzielic dotacji celowej dia Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego na wymian? sieci
wodoci^owej na dziatkach, wymian^ dachu 1 okien na Domu Dzialkowca, remont sled energetycznej,
popraw? stanu miejsc parklngowych?
2. Czy w uchwale Rady Miejskiej przyznaj^cej dotacji, winny znalezc si§ ureguiowania dotyczqce
np. sposobu jej roziiczenia, wktadu wiasnego oraz innych kwestii?

Odpowiadaj^c na to pytanie, wskazac nalezy na nast?pujqce okoiicznosci.

Ad 1. Zgodnie z art. 17 ust. 1-2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach
dziatkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2176), dalej u.r.o.d. - stowarzyszenie ogrodowe,
prowadz^ce ROD na obszarze danej gminy moze otrzymywac dotacj? celowat z budzetu tej gminy,
z zastosowaniem przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870, z pozn. zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dia podmiotow niezaliczanych do sektora
finansow publicznych I niedzialaj^cych w celu osi^ni^cla zysku.

Dotacja, o ktorej mowa w ust. 1, ma sluzyc realizacji celu pubiicznego, zwi^zanego z zadaniem gminy,
0 ktorym mowa w art. 6 ust. 1, i moze bye przeznaczona w szczegolnosci na budow? lub modemizacj^
infrastruktury ogrodowe], jezeli wplynie to na popraw? warunkow do korzystania z ROD przez
dzialkowcow, lub zwi^kszy dost^pnosc spolecznosci lokalne] do tego ROD. Jak wynika z art. 6 ust. 1
u.r.o.d. - jednostki samorz^du terytorialnego tworz^warunki dia rozwoju ROD.

Powolane wyze] przepisy potwierdzajq, ze Gmina moze udzielic dotacji celowej dia
stowarzyszenia ogrodowego na cele wskazane w Pana pismie.

Ad 2. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), dalej u.f.p. - podmioty niezaliczane do sektora
finansow publicznych i niedziafaj^ce w celu osi^ni^cia zysku mog^ otrzymywac z budzetu jednostki
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samorz^du terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, zwi^zane z realizacj^zadan tej jednostki,
a takze na dofinansowanie inwestycji zwi^zanych z realizacjsitych zadah.
Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nast^puje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
0 dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, a jezeli dotyczy ono innych zadan niz okreslone
w tej ustawie - na podstawie umowy jednostki samorzqdu terytorialnego z podmiotem, o ktorym mowa
w ust. 1.

LImowa, o ktore] mowa w ust. 2. powinna okreslac:
1) szczegolowy opis zadania, w tym eel, na jaki dotacja zostata przyznana, i termin jego wykonania;
2) wysokosc dotacji udzielanej podmiotowi wykonuj^cemii zadanie i tryb platnosci;
3) termin wykorzystania dotacji, nie diuzszy niz do dnia 31 grudnia danego roku budzetowego;
4) tryb kontroli wykonywania zadania;
5) termin i sposob rozliczenia udzielonej dotacji;
6) termin zwrotu niewykorzystanej cz^sci dotacji, nie diuzszy niz terminy zwrotu dotacji okreslone
w niniejszym dziale.

Tryb post?powania o udzielenie dotacji na in'ne zadania niz okreslone w ustawie, o ktorej mowa w ust. 2,
sposob jej rozliczania oraz sposob kontroli wykonywania zieconego zadania okresia, w drodze uchwaly,
organ stanowicipy jednostki samorz^du terytorialnego, maj^c na uwadze zapewnienie jawnosci
post?powanIa o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.

Tworzenie warunkow dia rozwoju ROD to zadanie publiczne, ktore nie miesci si? w katalogu
zadah okreslonych ustaw^o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, diatego w celu udzielenia
dotacji wskazanej w Pana pismie Rada Miejska winna okreslic na podstawie upowaznienia zawartego
w art. 221 ust. 4 u.f.p. tryb post?powania o udzielenie dotacji, sposob jej rozliczania oraz sposob kontroli
wykonywania zieconego zadania. Ustawodawca w tym przepisie nie upowaznil natomiast organu
stanowi^cego jednostki samorzqdu terytorialnego do okreslenia zasad udzielania dotacji. Zatem w
uchwale Rady Miejskiej winny znalezc si? wyl^cznie wymagania formalne, dotycz^ce formy wniosku,
organu do ktorego wniosek powinien bye skierowany, trybu jego zatatwienia oraz terminow
przekazywania dotacji.

Jednoczesnie pragn? podkreslic, ze jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, ktora nie posiada uprawnieh do dokonywania powszechnie obowi^zuj?cej wykiadni
przepisow prawa.

Z powazaniem
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