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UCHWAŁA NR 91/2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 23 maja 2019 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. Dz.U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), po przeprowadzeniu
postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały IX/69/19 Rady Gminy Szczaniec
z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy
Szczaniec, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania, Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza:
- nieważność badanej uchwały z powodu istotnego naruszenia art. 443 ust. 4, ust. 6 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (j.t. z 2018 r. poz. 2268 ze zm) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 )
oraz art. 250, art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j.t. z 2019 r., poz. 869).
Uzasadnienie
W dniu 30 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Szczaniec podjęła uchwałę Nr IX/69/19 w sprawie zasad udzielania
spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Szczaniec, trybu postępowania w sprawie udzielenia
dotacji i sposobu jej rozliczania, która wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu
13 maja 2019 r. i została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.
Oceniając zgodność postanowień przedmiotowej uchwały z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, co następuje:
W świetle art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, zatem każda
uchwała organu jednostki samorządu terytorialnego musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
Postanowienia aktów prawa miejscowego, a takim aktem niewątpliwie jest badana uchwała Rady Gminy
Szczaniec – nie mogą wykraczać poza granice kompetencji przysługujących organowi stanowiącemu, ustalone
przez ujęte w ustawach przepisy prawa. 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. Na zagadnienia prawidłowej realizacji przez organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego udzielonego w ustawie upoważnienia ustawowego zwraca
uwagę orzecznictwo sądów administracyjnych. Wskazać w tym miejscu należy wyrok Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego
w Gdańsku
z dnia
11.05.2011 r.,
sygn. akt II SA/Gd/244/11
(opubl.
www.orzeczenia.nsa.gov.pl), w sentencji, którego Sąd wskazał, że: „Podejmując akty prawa miejscowego
w oparciu o normę ustawową organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu.
Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny między aktem wykonawczym a ustawą, co
z reguły stanowi istotne naruszenie prawa. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania
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kompetencji, zaś normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Nie można też
dokonywać wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze
analogii”. Ta sama zasada dotyczy wprowadzania w aktach prawa miejscowego pojęć prawnie
niezdefiniowanych lub sprzecznych z obowiązującym prawem.
Wynika zatem z powyższego, że każde działanie organu władzy publicznej, do których należą bez wątpienia
organy jednostek samorządu terytorialnego winno mieć umocowanie w przepisach prawa zarówno formalnych
jak i materialnych upoważniających do podjęcia danego aktu prawnego. Potwierdza ww. tezę wyrok z dnia
12 maja 2010 r. wydany w sprawie o sygnaturze akt I OSK 672/10 Naczelnego Sądu Administracyjnego
(odwołujący się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1998 r., sygn. U/19/97, OTK ZU
nr 4/1998 r. poz. 48, s. 262), w którym Sąd zwrócił uwagę na to, że przepis ustawy ustanawiający
upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego, podlega ścisłej wykładni językowej i nie może prowadzić
do objęcia zakresem upoważnienia materii w nim niewymienionych, w drodze wykładni celowościowej. Organ
wykonujący kompetencję prawodawczą zawartą w upoważnieniu ustawowym jest obowiązany działać ściśle
w granicach tego upoważnienia. Jak już wspomniano wyżej nie jest upoważniony ani do regulowania tego, co
zostało już ustawowo uregulowane, ani też do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego (LEX
nr 595462). Podobnie w wyroku z dnia 05 lipca 2013 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt I SA/Kr 211/13
(LEX nr 1342556) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie również wyraził pogląd, iż naczelną zasadą
prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Normy kompetencyjne (upoważniające)
powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny; niedopuszczalnym jest dokonywanie wykładni
rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzanie kompetencji w drodze analogii.
Granice i podstawy działania w tej sprawie wyznaczają zatem normy prawne ujęte zarówno w cyt. niżej
art. 443 ust. 4 ustawy Prawo wodne jak i w ustawie o finansach publicznych.
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 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 prawa miejscowego (art. 443 ust. 4 ustawy Prawo
wodne).
Rada Gminy Szczaniec skorzystała z tego uprawnienia zawierając stosowne postanowienia w cyt. wyżej
uchwale.
W § 2 ust. 2 badanej uchwały Rada Gminy postanowiła, że cyt.: „Kwota dotacji celowej dla spółek
wodnych ustalana będzie każdorazowo na dany rok budżetowy w uchwale budżetowej”. W dalszych
postanowieniach uchwały wskazano, że informacje o możliwości złożenia wniosku Wójt Gminy Szczaniec
podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczaniec
oraz przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. W powyższej informacji Wójt
Gminy Szczaniec wskazuje kwotę przeznaczoną w budżecie Gminy Szczaniec na dotację dla spółek wodnych
na realizację zadań określonych w § 2 ust. 2 uchwały w danym roku oraz termin składania wniosków
(§ 3 ust. 1 i ust. 2 uchwały).
Analiza wyżej wskazanych postanowień uchwały wskazuje, że Rada Gminy Szczaniec przedmiotową
uchwałą nie uregulowała zasad dotyczących ustalania wysokości dotacji dla spółek wodnych. Bowiem przez
zasady udzielania dotacji należy rozumieć normy prawne dotyczące sposobu ustalania wysokości dotacji, kręgu
podmiotów, którym dotacja może być przyznana, rodzaju zadań, na które dotacja ma być udzielona, sposobu
postępowania z wnioskiem o dotację, wymaganych dokumentów do rozpoznania tego wniosku. W badanej
uchwale Rada Gminy Szczaniec dysponując kompetencją do określenia zasad udzielania dotacji celowej dla
spółek wodnych powinna określić jednoznacznie kwotę dotacji, tak by beneficjent nie miał wątpliwości o jaką
wysokość dotacji może się ubiegać (wyrok WSA w Warszawie – sygn. V SA/Wa 3664/15 z dnia
12.10.2015 r.). Określenie wysokości przedmiotowej dotacji może nastąpić na przykład poprzez wskazanie
wartości kwotowej dotacji, wskazanie określonego procentu poniesionych wydatków. Rada Gminy nie może
kompetencji tej scedować na organ wykonawczy. Zaniechanie określenia kryteriów ustalania wysokości dotacji
w uchwale rady gminy narusza art. 443 ust. 4 ustawy Prawo wodne.
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W § 3 ust. 3 Rada Gminy określiła wymagania dotyczące pisemnego wniosku o dotację, który powinna
złożyć spółka wodna, wskazując że: „Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać w szczególności (…)”.
Sformułowanie „w szczególności” oznacza otwarty katalog wymagań, jakie wniosek powinien spełnić. Jak
wskazano wyżej, przepis art. 443 ust. 4 ustawy Prawo wodne daje kompetencję organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego do określenia zasad udzielania dotacji celowej i trybu postępowania
w sprawie udzielania dotacji w formie aktu prawa miejscowego. Zatem organ stanowiący formułując zasady
udzielania dotacji i tryb postepowania, w tym określając zawartość wniosku o udzielenie dotacji, powinien
uczynić to w sposób pełny. Zamieszczenie zapisu „w szczególności” dotyczącego wniosku pozostawia tę
kwestię niedookreśloną. Uchwała Rady Gminy Szczaniec ustalająca zasady udzielania dotacji celowej, tryb
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania jako akt prawa miejscowego powinna być
zredagowana w sposób precyzyjny i czytelny oraz zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące
i uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego
W § 4 ust. 2 badanej uchwały Rada Gminy postanowiła, że cyt.: „Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna
określać w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, na jaki dotacja została przyznana i ostateczny termin wykonania zadania,
2) wysokość dotacji i tryb jej płatności,
3) termin wykorzystania środków z przyznanej dotacji,
4) tryb kontroli udzielonej dotacji,
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż określony we właściwych przepisach
normujących finanse publiczne”.
Takie sformułowania badanej uchwały naruszają w sposób istotny przepisy art. 443 ust. 4 ustawy Prawo
wodne i art. 250 ustawy o finansach publicznych. Organ wykonujący (w tym przypadku Rada Gminy
Szczaniec) kompetencję prawodawczą zawartą w upoważnieniu ustawowym jest obowiązany działać ściśle
w granicach tego upoważnienia. Nie jest upoważniony ani do regulowania tego, co zostało już ustawowo
uregulowane, ani też do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego. Dotacja dla spółek wodnych jest
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych dotacją celową, zatem zgodnie z treścią norm prawnych ujętych
w ww. przepisie art. 250 ustawy o finansach publicznych to zarząd jednostki samorządu terytorialnego,
udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych, w przypadku gdy odrębne przepisy
lub umowa międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub rozliczania tej dotacji zawiera umowę,
która określa w szczególności: 1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego
realizację przekazywane środki dotacji; 2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia
danego roku budżetowego; 3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu
niewykorzystanej części dotacji celowej, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż terminy określone
w dziale V, rozdziale 4 ustawy o finansach publicznych. Rada Gminy Szczaniec określając elementy umowy
przekroczyła zatem swoje kompetencje ustawowe.
W § 5 ust. 3 badanej uchwały Rada Gminy postanowiła, że cyt.: „Dotacja celowa udzielona z budżetu gminy
podlega zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2077)”.
Takie sformułowanie sugeruje, że dotacja udzielona ma być zwrócona do budżetu w całości i narusza
art. 251 i art. 252 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w świetle, których do budżetu podlegają
zwrotowi dotacje niewykorzystane do końca roku, lub w terminie, na który dana dotacja została udzielona
- w części w jakiej nie zostały wykorzystane. Zwrotowi do budżetu podlegają również dotacje celowe
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
Zgodnie z art. 443 ust. 6 ustawy Prawo wodne w przypadku, gdy dotacja celowa stanowi pomoc publiczną
lub pomoc de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy
określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.
Stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, projekt
programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi
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Urzędu, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania
pomocy.
W ocenie Kolegium Izby uchwała Nr IX/69/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie
zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Szczaniec, trybu postępowania w sprawie
udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania podlegała obowiązkowi uprzedniego zgłoszenia projektu do Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej. Niedopełnienie tego obowiązku narusza powołany wyżej przepis prawa i z tej
przyczyny stanowi o wadliwości uchwały, co wyklucza jej stosowanie jako przepisu prawa miejscowego.
Mając na uwadze przedstawiony wyżej stan faktyczny i prawny sprawy, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze uznaje, iż stwierdzone nieprawidłowości mają charakter istotnego naruszenia
prawa, a przedmiotowa uchwała nie może pozostać w obrocie prawnym.
Na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze służy prawo wniesienia skargi za
pośrednictwem tutejszego Kolegium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

