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UCHWAŁA NR 1.9.2018
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie dotycząca orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVI/214/2017 Rady Powiatu
w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej
niepublicznym szkołom i niepublicznym placówkom
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1868) oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 561) – Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności części Uchwały Nr XXXVI/214/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia
20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom i niepublicznym
placówkom, tj. § 11 w zakresie słów „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r”, § 1 ust. 2 w zakresie słów
„podstawę obliczania dotacji,” i § 2 z powodu istotnego naruszenia 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 2017 r., poz. 1523),
art. 2 pkt 33 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 2203).
§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Powiatowi Pułtuskiemu prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Uzasadnienie
W dniu 21 grudnia 2017 r. została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr
XXXVI/214/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
udzielonej niepublicznym szkołom i niepublicznym placówkom.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww. uchwała pozostaje
w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło i zważyło, co następuje.
W § 11 badanej uchwały Rada Powiatu w Pułtusku postanowiła, że: „Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2018 r.”.
W ocenie Kolegium Izby powyższy zapis w sposób istotny narusza postanowienia art. 4 ust. 1 ustawy
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Akty prawa miejscowego stanowione

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–2–

Poz. 2642

przez organ samorządu podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzą w życie po
upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia chyba, że dany akt normatywny określi termin dłuższy.
Zdaniem Kolegium Izby brak jest uzasadnienia do nadania badanej uchwale mocy wcześniej obowiązującej,
niż dopuszcza to przywołana ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z wyjątkiem przepisów porządkowych, 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
(art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych). Analizowany
stan faktyczny nie wyczerpuje jednak przesłanek zawartych w tym przepisie.
Na kategoryczny charakter art. 4 ust. 1 przywołanej ustawy, zwraca uwagę Naczelny Sąd Administracyjny
w Warszawie w wyroku z dnia 14 czerwca 2011 roku sygn. akt II GSK 632/10, w którym stwierdził, że przepis
ten znajdzie zastosowanie zarówno w przypadku, gdy dany akt nie zawiera postanowień dotyczących wejścia
w życie aktu normatywnego, jak też wówczas, gdy wskazuje on termin wejścia w życie w sposób
nieprawidłowy.
W uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał, iż obowiązek wprowadzenia vacatio legis do
aktów normatywnych wynika z zasady bezpieczeństwa prawnego, pewności obrotu prawnego, poszanowania
praw nabytych czy ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, które wywodzą się
z zasady demokratycznego państwa prawnego, wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP. Ponadto ww. Sąd zwrócił
uwagę, że uchwały jednostek samorządu terytorialnego mają charakter lokalny, zatem nie można ich
uzasadniać ważnym interesem państwa, stanowiącym przesłankę skrócenia terminu wejścia w życie aktu
normatywnego, wskazaną w art. 4 ust. 2 ustawy.
W § 1 ust. 2 badanej uchwały Rada Powiatu w Pułtusku postanowiła, że: „Niniejsza uchwała reguluje tryb
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla jednostek, o których mowa w ust. 1 uwzględniając
w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku
o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji,
a także tryb kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.”.
W § 2 uchwały Rada Powiatu w Pułtusku wskazała, że: „Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa
o uczniu – należy przez to odpowiednio rozumieć ucznia jednostki, a także dzieci objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju.”.
W ocenie Kolegium Izby w § 1 ust. 2 uchwały poprzez uwzględnienie w zawartej regulacji „podstawy
obliczania dotacji,” Rada Powiatu wykroczyła poza delegację ustawową określoną w art. 38 ust. 1 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych. Uwzględnienie w ramach trybu udzielania i rozliczania dotacji podstawy
jej obliczania nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Dodatkowo w § 2 uchwały Rada Powiatu w Pułtusku dokonała nieuprawnionej modyfikacji i uzupełnienia
definicji ucznia zawartej w art. 2 pkt 33 ww. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz
w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2198 ze zm.).
Orzecznictwo sądów administracyjnych jednoznacznie wskazuje, że modyfikacja i uzupełnienie regulacji
ustawowych przez przepisy gminne jest niezgodne z zasadami legislacji. Akty prawa miejscowego nie mogą
regulować materii należących do przepisów wyższego rzędu i nie mogą być sprzeczne z nimi (wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2001 r., sygn. akt IV SA 385/99).
Powtórzenie regulacji ustawowych lub ich modyfikacja w akcie prawa miejscowego jest niedopuszczalne, gdyż
trzeba się liczyć z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go
powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy (wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2011 r., sygn. akt II SA/Wr
518/11). W konsekwencji, za wadliwe pod względem prawnym należy uznać nie tylko te ustalenia uchwały,
które naruszają konkretne przepisy prawa, ale także te, które są wynikiem nadużycia uprawnień
przysługujących gminie.
Uchwała organu gminy nie powinna zatem powtarzać i modyfikować przepisów ustawowych, jak też nie może
zawierać postanowień sprzecznych z ustawą (por. § 137 w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 283;
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wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2009 r., sygn. akt II OSK 1077/09, wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 września 2012 r., sygn. akt II SA/Bd
660/12, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 stycznia 2013 r., sygn. akt IV
SA/Gl 391/12).
W takim kontekście zjawisko uzupełniania, powtarzania i modyfikacji w aktach prawnych przepisów
zawartych w aktach hierarchicznie wyższych należy uznać za niedopuszczalne. Unormowana
w art. 7 Konstytucji RP zasada praworządności wymaga, by materia regulowana wydanym aktem
normatywnym wynikała z upoważnienia ustawowego i nie przekraczała zakresu tego upoważnienia. Oznacza
to, że każde unormowanie wykraczające poza udzielone upoważnienie jest naruszeniem normy upoważniającej,
a więc stanowi naruszenie konstytucyjnych warunków legalności aktu prawa miejscowego wydanego na
podstawie upoważnienia ustawowego. Należy również podkreślić, że zgodnie z art. 94 Konstytucji RP
regulacje zawarte w akcie prawa miejscowego mają na celu jedynie „uzupełnienie” przepisów powszechnie
obowiązujących rangi ustawowej, kształtujących prawa i obowiązki ich adresatów, a więc nie są wydawane
w celu wykonania ustawy tak jak rozporządzenie w rozumieniu art. 92 Konstytucji RP (wyrok Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2012 r., sygn. akt II OSK 1524/12).
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak
w sentencji.
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