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UCHWAŁA NR 212/2018
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 24 października 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. z 2016 r. Dz. U. poz. 561) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm), po przeprowadzeniu
postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr XXX/172/2018 Rady Powiatu
Wschowskiego z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla spółek wodnych,
trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza:
- nieważność badanej uchwały, w części obejmującej postanowienia zawarte:
· w § 8 ust. 1 w zakresie słów: „oraz dokonać kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji”,
· w § 8 ust. 2 badanej uchwały;
· w § 8 ust. 3 badanej uchwały;
- wobec istotnego naruszenia z art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne ( j.t.
Dz. U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm);
· w § 13 badanej uchwały – z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. z 2017 r., poz. 1523).
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 3 września 2018 r. Rada Powiatu Wschowskiego podjęła uchwałę Nr XXX/172/2018
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia
dotacji i sposobu ich rozliczania. Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze w dniu 24 września 2018 r. i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych została objęta postępowaniem nadzorczym.
Oceniając zgodność postanowień badanej uchwały z przepisami prawa, Kolegium Izby stwierdziło,
że zapisy § 8 ust. 1 w zakresie słów: „oraz dokonać kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji” oraz
postanowienia zawarte w § 8 ust. 2 „Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji zadania bądź po jego
wykonaniu”, a także w § 8 ust. 3 „Z czynności kontrolnych sporządza się protokół i wnioski końcowe
przekazuje się spółce wodnej.” – naruszają art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
(j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm).
Przepisy art. 443 ust. 2-5 ustawy Prawo wodne określają, że spółki wodne mogą korzystać z pomocy
finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Pomoc finansowa, o której mowa wyżej, polega
na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Natomiast zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej
rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały będącej aktem
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prawa miejscowego (art. 443 ust. 4 ustawy Prawo wodne). Rada Powiatu Wschowskiego skorzystała z tego
uprawnienia zawierając stosowne postanowienia w uchwale Nr XXX/172/2018 z dnia 3 września 2018 r.
Jednak wprowadzenie zapisów w § 8 ust. 1 o treści: „oraz dokonać kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji”, w § 8 ust. 2 - „Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji zadania bądź po jego wykonaniu”,
a także w § 8 ust. 3 - „Z czynności kontrolnych sporządza się protokół i wnioski końcowe przekazuje się spółce
wodnej” – nie znajduje podstaw prawnych w przepisach ustawy Prawo wodne. Granicą kompetencji rady
powiatu w tym zakresie jest dyspozycja art. 443 ust. 4 Prawa wodnego, a w granicach tej kompetencji znajduje
się wyłącznie określenie w drodze uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zasad
udzielania dotacji celowej, o której mowa w art. 443 ust. 2, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji
i sposobu jej rozliczenia. Wskazany przepis nie odnosi się do kontroli sposobu realizacji oraz prawidłowości
wykorzystania dotacji. Wobec powyższego postanowienia Rady Powiatu Wschowskiego, zawarte w uchwale
Nr XXX/172/2018 z dnia 3 września 2018 r., wykraczające poza upoważnienie ustawowe należy uznać za
istotnie naruszające prawo.
Podkreślić należy, że wykonując swoje kompetencje prawodawcze, zawarte w upoważnieniach
ustawowych, organy samorządu terytorialnego są obowiązane działać ściśle w granicach tych upoważnień. Nie
są upoważnione ani do regulowania tego, co zostało już ustawowo uregulowane, ani też do wychodzenia poza
zakres upoważnienia ustawowego. (wyrok WSA w Poznaniu sygn. akt. I SA/Po 1305/05).
Ponadto każda uchwała organu władzy publicznej musi odpowiadać wymogom legalizmu, o czym stanowi
art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie
i w granicach prawa, a zatem każda uchwała organu jednostki samorządu terytorialnego musi być zgodna
z obowiązującymi przepisami prawa. Postanowienia aktów prawa miejscowego, a takim jest uchwała
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia
dotacji i sposobu ich rozliczania – nie mogą wykraczać poza granice kompetencji przysługujących organowi
stanowiącemu, określone w art. 443 ust. 4 Prawa wodnego.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze uznało, że skoro delegacja ustawowa
z art. 443 ust. 4 ustawy Prawo wodne dotyczy jedynie zasad udzielania dotacji celowej, trybu udzielania dotacji
i sposobu jej rozliczenia, to przytoczone powyżej regulacje uchwały Rady Powiatu Wschowskiego, dotyczące
kontroli sposobu realizacji oraz prawidłowości wykorzystania dotacji, wykraczają poza ustawowy zakres
uprawnień przyznanych organowi stanowiącemu.
Jak wskazano wyżej przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego, wobec czego do uchwały
tej stosuje się zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określone w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. z 2017 r., poz. 1523).
W § 13 badanej uchwały Rada Powiatu Wschowskiego, określając klauzulę wejścia w życie uchwały
postanowiła, że „Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego”. Powyższe postanowienie uchwały narusza, w ocenie Kolegium Izby, w istotny sposób
art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, na podstawie
którego akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach
urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi
termin dłuższy. Jest to zasada, od której wyjątek stanowi dyspozycja art. 4 ust. 2 powołanej wyżej ustawy,
zgodnie z którym w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić
w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego
wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia aktu w dzienniku urzędowym.
Odwołując się do poglądu Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawionego w wyroku z dnia
14 czerwca 2011 r. (sygn. akt. II GSK 632/10) w przypadku skonstruowania postanowień dotyczących klauzuli
wejścia w życie aktów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych w sposób naruszający te przepisy – „organ nadzoru powinien (…) pozbawić mocy
obowiązywania wadliwie skonstruowany §(…) uchwały”(…). „Brak stosownej w tym zakresie regulacji
zostałby niejako zastąpiony treścią art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych”. Artykuł 4 powołanej wyżej ustawy stanowi, w ocenie NSA, normę powszechnie
obowiązującą i ma zastosowanie zarówno w przypadku, gdy dany akt nie zawiera postanowień odnoszących się
do wejścia w życie danego aktu, jak też wówczas, gdy wskazują one termin wejścia w życie – w sposób
nieprawidłowy.
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Poprawny zapis w § 13 badanej uchwały powinien brzmieć: ”Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego”.
Ponadto Kolegium Izby wskazuje, że przepisy art. 221 ust. 4 ustawy po finansach publicznych zostały
niewłaściwe powołane w podstawie prawnej przedmiotowej uchwały. Jedyną podstawą udzielania dotacji
celowej spółce wodnej jest art. 443 ust. 2-5 ustawy Prawo wodne. Podejmowanie przez organ stanowiący
uchwał na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych odbywa się w odrębnym trybie, dotyczy
innych zadań i innych podmiotów, nie można na tej podstawie regulować materii udzielania dotacji spółkom
wodnym.
Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło, jak
w sentencji uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze przysługuje prawo
wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, za pośrednictwem
tutejszego Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
wz. Przewodniczącego Kolegium
Z-ca Prezesa
Joanna Chruściel

