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UCHWAŁA NR 3.55.2016
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia
30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych
form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Raciąż przez inne niż
Gmina Miasto Raciąż osoby prawne i osoby fizyczne oraz kontroli prawidłowości pobrania i
wykorzystania dotacji udzielonej placówkom niepublicznym
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.
1515 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) – Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Raciąż przez inne niż Gmina Miasto Raciąż
osoby prawne i osoby fizyczne oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej
placówkom niepublicznym w części tj.: § 11 ust. 11 oraz § 14 w zakresie wyrazów „…z mocą obowiązującą od
01.01.2016 r”, z powodu istotnego naruszenia art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 z późn.
zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę Gminie Miasto Raciąż przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Przewodniczący
Wojciech Tarnowski
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Uzasadnienie
W dniu 8 stycznia 2016 r. została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie uchwała Nr
XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie
Gminy Miasto Raciąż przez inne niż Gmina Miasto Raciąż osoby prawne i osoby fizyczne oraz kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej placówkom niepublicznym.
Kolegium ustaliło:
W § 11 ust. 11 przedmiotowej uchwały Rada Miejska uchwaliła, że: „W przypadku stwierdzenia w trakcie
kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo do dotacji lub na wysokość dotacji, przysługującej
kontrolowanemu podmiotowi, Burmistrz Gminy Miasto Raciąż kieruje do kontrolowanego podmiotu
wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.”.
W § 14 uchwały wskazano, że: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01.01.2016 r.”.
Kolegium zważyło:
Postanowienia o możliwości kierowania wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego podmiotu, który nie
jest jednostką organizacyjną Gminy, z wezwaniem do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji nie
znajduje oparcia w obowiązujących przepisach. Wymienione uregulowanie wykracza poza delegację art. 80
ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty dotyczącą ustalania przez organ stanowiący trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Na podstawie ustaleń kontroli organ dotujący może
jedynie wszcząć postępowanie w sprawie zwrotu dotacji na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Organ nie ma uprawnień do kierowania zaleceń pokontrolnych ani
tym bardziej wzywania w nich beneficjenta do zwrotu przekazanej dotacji. Organy władzy publicznej w
procesie stanowienia prawa działają na podstawie upoważnień ustawowych. Oznacza to, że organom władzy
publicznej normy prawne określają kompetencje, zadania i tryb postępowania, wyznaczając tym samym
granice ich aktywności. Stan faktyczny pozwala stwierdzić, że Rada Miejska w Raciążu formułując treść § 11
ust. 11 uchwały wykroczyła poza dozwolone granice, uchybiając tym samym przepisom stanowiącym
podstawę podjęcia uchwały.
Rzeczony akt określający normy generalne i abstrakcyjne jest aktem prawa miejscowego i jako taki winien
zostać w przewidziany prawem sposób ogłoszony z uwzględnieniem wymaganego vacatio legis. Zgodnie z art.
4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach
urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia chyba, że dany akt normatywny
określi termin dłuższy. 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 tego aktu w dzienniku urzędowym. W
§ 14 badanej uchwały zawarto dwa, wzajemnie wykluczające się terminy jej wejścia w życie. Akt prawny,
jakim jest przedmiotowa uchwała, nie może wejść w życie i nie posiadać przy tym mocy obowiązującej, a tym
bardziej nie może posiadać mocy obowiązującej przed dniem wejścia w życie. Wejście w życie i uzyskanie
mocy obowiązującej są zdarzeniami tożsamymi i jednoczesnymi. Tylko wejście w życie może nadać moc
obowiązującą określonemu aktowi (przepisowi), co oznacza że moc obowiązująca nie może zostać nadana
przed wejściem aktu w życie. Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Kolegium, nadanie uchwale podjętej 30
grudnia 2015 roku, mocy obowiązującej od 01 stycznia 2016 r., podczas gdy uchwała ta wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, narusza obowiązujący porządek prawny.
Ponadto Kolegium Izby wskazuje, że art. 5 ww. ustawy dopuszcza nadanie aktowi normatywnemu „mocy
wstecznej”, ale tylko, „jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie”.
Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych wsteczna moc prawa może dotyczyć ewentualnie tylko
przyznania praw. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 listopada 2010 r., (sygn. akt II FSK
1272/09) podkreślił, że „Zakaz retroaktywności stanowi fundament demokratycznego państwa prawnego, a
jego podważanie przez organ państwa uznać należy za zachowanie wysoce naganne". Ponadto wskazał, że „(...)
wsteczna moc prawna może dotyczyć ewentualnie tylko przyznania praw". Sąd ten wykluczył natomiast „(...)
możliwość zastosowania tej normy do nakładania obowiązków".
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Wobec powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło, jak w sentencji
niniejszej uchwały.

