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Sprawa: wniosek o kontrolę legalności Uchwały Nr 106/15 Zarządu Województwa

Łódzkiego z dnia 3 lutego 2015 w sprawie przyjęcia wzoru umowy na dotację podmiotową

zawieranej z instytucjami kultury
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Zaruąd Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów oruz Zaruąd Związku Pracodawców Unia

Polskich Teatrów zwracają się z prośbą o spowodowanie podjęcia ptzez uprawnione do tego

organy Państwa, stosownych dziaŁaf. kontrolnych zmierzĄących do zbadania legalności

Uchwały Nr 106/15 Zarzqdu Województwa Łódzkiego z dnia j lutego 20]5 w sprmłie

prĘęcia wzoru umowy na dotację podmiotowq zawieranej z instytucjami lwltury, dla których

Województwo Łódzkie pełni rolę organizatora (treść,uchwały. w załączeniu).

W naszej ocenie, przedmiotowa uchwała, a zwŁaszcza załącznik stanowiący wzót umowy'

stosowany już od l stycznia 2015, nar]f,sza przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej (dalej: UDK). Zapisy przedrniotowej umowy ogranicŻają wynikającą

z Art. 17 UDK samodzielność dyrektora instytucji kultury jako organu zaruądzającego

instyfucją oraz wynikające z Art. 27 UDK prawo instytucji kultury do prowadzenia

samodzielnej gospodarki w ramach posiadanych środków, kierujqc się zasadami

efektywności ich wykorzystania. W szczególności zapisy umowy naruszają przepis Art. 27

ust. 3 UDK, który stanowi, Że podstawq gospodarki Jinansowej instytucji kultury jest plan

jinansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Zgodnie z art.28 ust. 3 pkt 1) UDK organizator przekazuje instytucji kultury dotację
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podmiotowq na dofinansowanie działalności bieżqcej w zakresie realizowanych zadań

statutowych. Ztego wynika, że organizator udzielając dotacji podmiotowej dla prowadzonej

instytucji kultury nie maŻę wskazywać konkretnych wydatków, które ma finansować

instytucja kultury, a takŻe wprowadzaó zakazów finansowania danej działalności, jeżeli

mieści się ona w zakresie określonym ptzezstatut i obowiązuj ące ptzepisy.

Nalezy zvłrócić uwagę, Że zaróvłno w UDK, jak i w ustawie o finansach publicznych (dalej:

UFP) nie przewidziano obowipku zawierunia umowy na przekazywante dotacji

podmiotowych. Zawarcie'umowy zostaŁo przewidziane jedynie w przypadku udzielenia

dotacji celowej. Wynika to wprost z uregulowania art. 250 UFP, zgodnie z któtym, zarzqd

jednostki samorzqdu terytorialnego (dalej: JST), udzielajqc dotacji celowej (...), zawiera

umowę (a contrario _ w przypadku dotacji podmiotowej zarząd JST nie ma takiego

obowiązku). Tymczasem projekt umowy, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 106/15

Zarządu Województi;vaŁódzkiego, zawiera uregulowania opisane w art. 250 UFP _ właściwe

dla dotacji celowych.

Biorąc pod uwagę, Że zgodnie z afi.7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. organy

władzy publicznej dziaŁają na podstawię i w granicach ptawa, z częgo wynika, iż wszystkie

dziaŁania organu wŁadzy publicznej powinny byó oparte na vłyrłŻnię określonej normie

kompetencyjnej, wnioskujemy o zwęryfikowanie przedmiotowej Uchwały pod kątem jej

zgodności zprawem.
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