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Szanowna Pani Dyrektor,
w nawiązaniu do pisma z dnia 20 lipca 2022 r. (znak: FS1.058.11.2022), przekazującego
Ministerstwu

Zdrowia

realizację

sprawy

w

przedmiocie

wystąpienia

Prezesa

Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, przy piśmie z dnia 12 lipca 2022 r. (znak:
SGURP.138.07.2022), w zakresie wniosku o przyjęcie jednolitych zasad przy
stosowaniu

przepisów

dotyczących

zawierania

umów

o

udzielenie

dotacji

przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, o których mowa
w art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1301), zwracam przedmiotową sprawę, z uwagi na właściwość Państwa resortu
odnośnie poruszonej problematyki.
W pierwszej kolejności wyraźnego wskazania wymaga fakt, że kwestie związane
z udzielaniem dotacji dla gmin uzdrowiskowych realizujących zadania własne związane
z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska regulują przepisy rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz
przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej (Dz. U. nr 103, poz. 705).
Minister Zdrowia nie jest stroną postępowania czy też umowy o udzielenie dotacji,
nie uczestniczy na żadnym etapie tego procesu, a przede wszystkim nie jest
dysponentem środków, które są przekazywane dla gmin uzdrowiskowych.
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Kwestie wprowadzania w umowie o dotację dla gmin uzdrowiskowych nowych zasad,
poprzez nakładanie dodatkowych obowiązków, nie są uregulowane w ustawie
o lecznictwie uzdrowiskowym. Jedyne przepisy stanowiące o działaniach informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane
z budżetu państwa, którego to Minister Finansów jest dysponentem środków,
a nie Minister Zdrowia, ustanowiono w akcie wykonawczym do ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), tj. rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane
z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.
W tym miejscu jedynie nadmienić należy, że zgodnie z art. 48 ustawy o lecznictwie
uzdrowiskowym (…) gmina uzdrowiskowa otrzymuje dotację z budżetu państwa z uwagi
na realizację zadań enumeratywnie wskazanych w art. 46 ustawy. Zadaniami tymi
są m.in. tworzenie warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa
uzdrowiskowego oraz rozwoju infrastruktury komunalnej w celu zaspokajania potrzeb
osób przebywających w gminie w celu leczenia uzdrowiskowego, a także tworzenie
i ulepszanie infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowisk (…),
jednakże informacja o realizacji ww. przedsięwzięć, sposobu ich sfinansowania
(czy są to środki przekazane z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub
innych źródeł) nie są znane i nie są również sprawozdawane do Ministerstwa Zdrowia,
bowiem jak to zostało już wskazane powyżej, to nie Minister Zdrowia udziela gminom
uzdrowiskowym dotacji.
Mając na względzie przywołany powyżej akt wykonawczy, jak również fakt, że kwestie
związane z udzielaniem dotacji z budżetu państwa, bez względu czy dotyczy to gminy
posiadającej status uzdrowiska, de facto pozostają w Państwa kompetencji,
przedmiotowa sprawa zostaje zwrócona do realizacji Ministerstwu Finansów.
Z poważaniem
Michał Dzięgielewski
Dyrektor
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