
 
 

 

Cel szkolenia: 

 

Począwszy od 1998 roku w 

ustawodawstwie szczególnym 

pojawiają się coraz to nowe tytuły 

prawne umożliwiające samorządom 

udzielanie dotacji.  

Orzecznictwo sądów oraz uchwały i 

kontrole RIO i NIK wskazują na 

liczne przypadki naruszania prawa o 

dotacjach przez JST. 

Okoliczność powyższa powoduje 

konieczność orientacji w 

zmieniającym się prawie dotacyjnym 

i w aktualnym orzecznictwie. 

Szkolenie przybliży ogólne regulacje 

prawa dotacyjnego, wspólne dla 

wszystkich dotacji. Omówione 

zostaną ważniejsze tytuły dotacyjne i 

problemy w korzystaniu z nich - z 

ustawy o finansach publicznych i 

licznych ustaw szczególnych. W 

szkoleniu uwzględnione zostaną 

zmiany w stanie prawnym oraz 

aktualne orzecznictwo RIO i sądów 

administracyjnych. 

 

 

Adresaci: 

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu: 

- Skarbników JST;  

- audytorów i kontrolerów 

wewnętrznych; 

- Wójtów, Burmistrzów, Członków 

Zarządu Powiatu, Członków Zarządu 

Województwa 

- Radnych – członków Komisji 

Budżetowej 

- Radców Prawnych – obsługujących 

sprawy finansowo-budżetowe urzędu 

JST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE ONLINE 24 LUTY 2022 r. 
 

DOTACJE Z BUDŻETÓW SAMORZĄDÓW - PLANOWANIE, 

UDZIELANIE, ROZLICZANIE, KONTROLA, ZWROT. 

 

 

PROGRAM:  

 

I. Część ogólna. 

1.1. Dotacja – jako szczególny wydatek budżetu 

1.2. System prawa dotacyjnego – struktura i źródła 

1.3. Niestanowiące dotacji środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej 

1.4. Dotacja w uchwale budżetowej, planie finansowym urzędu 

(starostwa) oraz w wieloletniej prognozie finansowej 

1.5. Dotacje w klasyfikacji budżetowej wydatków 

1.6. Rozliczanie dotacji przez beneficjenta – zagadnienia ogólne 

1.7. Rozliczanie dotacji w organie (problem źródła regulacji) 

1.8. Cztery ustawowe przesłanki zwrotu dotacji, zasada wyłączności 

ustawy w ustanawianiu nowych przesłanek zwrotu (art. 253) 

1.9. Krótki opis znamion czynów deliktowych dyscypliny finansów 

publicznych związanych z naruszeniem prawa dotacyjnego; 

1.10. Dotacje na zadania wieloletnie oraz dopuszczalność przyznania 

dotacji w starym roku budżetowym z wypłatą w nowym roku 

budżetowym 

1.11. Windykacja należności z tytułu zwrotu dotacji oraz możliwość 

udzielania ulg w tym zakresie. 

1.12. Dodatkowe warunki i tryb udzielania dotacji stanowiącej pomoc 

publiczną (bezpośrednio stosowane wymogi prawa UE, krajowe 

przepisy proceduralne, zapisy o warunkach pomocy publicznych w 

uchwałach trybowych) 

1.13. Formy pokrewne wsparcia osób trzecich niestanowiące dotacji 

(Wydatki transferowe budżetu JST nie będące dotacją -  prawnie 

przewidziana dopuszczalność udzielenia darowizny z budżetu JST, 

wydatki bezpośrednie budżetu JST jako forma wsparcia nie będąca 

dotacją) 

II. Udzielenie, rozliczanie i kontrola dotacji z budżetów 

samorządów (Wybrane tytuły dotacyjne): 

2.1. Dotacje dla samorządowej instytucji kultury (rodzaje, podstawa 

prawna, organ udzielający, wykorzystanie, rozliczanie, najczęściej 

stwierdzane nieprawidłowości) 

2.2. Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego (rodzaje, 

podstawa prawna, organ udzielający, wykorzystanie, rozliczanie) 

2.3. Dotacje oświatowe dla osób fizycznych i osób prawnych (rodzaje 

podstaw obliczania dotacji, ustalanie podstawowej kwoty dotacji i 

wskaźnika zwiększającego, wykorzystanie dotacji na wydatki 

beneficjenta, rozliczenie dotacji, kontrola wykorzystania dotacji, 

elementy treści uchwały prawa miejscowego, najczęściej 

stwierdzane nieprawidłowości) 

 



 

Kontakt:  

Firma Szkoleniowo Doradcza 

MATMAR Krystyna Gąsiorek 

 

38-400 Krosno 

ul. Wojska Polskiego 32a 

tel. 513-969-000 

e-mail: 

biuromatmar1@gmail.com 

 

 

Termin: 24 luty 2022 r.  

Rozpoczęcie godz.: 09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Dotacje z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(zakres podmiotowy i przedmiotowy, treść uchwały prawa 

miejscowego) 

2.5. Dotacje dla OSP (gotowość bojowa oraz pozostałe zadania 

statutowe OSP, w tym kultura i kultura fizyczna - podstawa 

prawna udzielania, zakres dotacji, rozliczanie) 

2.6. Dotacje na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dotychczasowe i nowe 

orzecznictwo, czy można udzielać dotacji na wydatki bieżące, 

uchwała o dotacjach finansujących wydatki inwestycyjne, 

dotowanie wydatków dokonanych przed zawarciem umowy, 

uwzględnianie prawa pomocy publicznej, dopuszczalność 

warunkowania zwrotu dotacji od tzw. „trwałości efektu 

ekologicznego”) 

2.7. Dotacje dla spółek wodnych i Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego – Wody Polskie 

2.8. Dotacje z ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (konkurs ofert, zasady i tryb udzielania małej 

dotacji, oferta, umowa, sprawozdanie beneficjenta, kontrola 

wykonywania zadania, najczęściej stwierdzane nieprawidłowości) 

2.9. Dotacje dla klubów sportowych na finansowanie rozwoju sportu 

(dwutorowość dotowania klubów sportowych, uchwała organu 

stanowiącego, kontrola wykonywania zaleconego zadania, 

orzecznictwo RIO, WSA i NSA) 

2.10. Dotacje dla prywatnych żłobków, klubów dziecięcych oraz 

podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów 

2.11. Dotacje w zakresie zdrowia publicznego. 

III.  JST – jako beneficjent dotacji. 

3.1. Źródła prawa 

3.2. Tytuły dotacyjne dla JST (szczególne przepisy o pomocy 

finansowej) 

3.3. Zwrot dotacji przez JST na rzecz budżetu lub państwowego 

funduszu celowego 

3.4. Dofinansowanie JST nie będące dotacją. 

IV. Podsumowanie. 

 

Prowadzący:  
 

Administratywista – doświadczony wykładowca - od marca 1990 r. 

szkoli  samorządy terytorialne i administrację rządową, w tym z 

tematyki dotacji.  

Autor lub współautor  blisko 35 publikacji książkowych z tematyki 

prawnej finansów publicznych  

Autor książek w tematyce finansowej szczegółowych sfer zadaniowych 

administracji samorządowej, jak np.  oświata, planowanie przestrzenne, 

kultura, kultura fizyczna, ochrona środowiska i przyrody.  

Autor szeregu  artykułów i opracowań w postaci  elektronicznej z 

tematu pomocy publicznej, dotacji udzielanych z budżetu państwa (oraz 

z budżetu samorządu, organizacji administracji publicznej, kontroli 

administracji, dyscypliny  finansów publicznych. 

 

mailto:biuromatmar1@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena: 330 zł netto/os*  

*zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków 

publicznych.  

 

Cena obejmuje: dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały 

szkoleniowe (pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesłane w 

zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem 

 

Zgłoszenie proszę przekazywać poprzez rejestrację online –  

dostępna pod każdym tematem szkolenia 

 

Ważne: Brak rezygnacji pisemnej 3 dni przed szkoleniem, będzie 

równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnymi kosztami szkolenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


