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UCHWAŁA NR 9.137.2018
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLV/455/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia
28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym
dotacji celowych z budżetu Gminy Siedlce, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu
jej rozliczania.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności w części Uchwały Nr XLV/455/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca
2018 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych
z budżetu Gminy Siedlce, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, tj. § 2, §
5 i § 8, z powodu istotnego naruszenia art. 443 ust. 4 i art. 573 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) oraz § 32 ust. 1 i § 143 Załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 283).
§ 2. Na niniejszą uchwałę Gminie Siedlce 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.
Uzasadnienie
W dniu 3 kwietnia 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach wpłynęła
Uchwała Nr XLV/455/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018 w sprawie przyjęcia zasad i trybu
postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Siedlce, trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
Uchwała ta została poddana badaniu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w dniu
24 kwietnia 2018 r. O terminie badania w/w uchwały Gmina Siedlce została powiadomiona.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej ustaliło i zważyło, co następuje :
Jako
podstawę
prawną
podjęcia
badanej
uchwały
Rada
Gminy
Siedlce
wskazała
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
o samorządzie
gminnym
(Dz. U.
z 2017 r.
poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1566) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.).
Badaną uchwałą organ stanowiący Gminy ustalił zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, tryb
postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania.
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Jak ustaliło Kolegium Izby w toku postępowania nadzorczego projekt badanej uchwały został zgłoszony
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa,
którzy uwag do projektu nie wnieśli.
W § 2 badanej uchwały Rada Gminy zamieściła znaczenie pojęcia spółki wodnej oraz dotacji, przekraczając
w ten sposób granice delegacji, na podstawie której została podjęta uchwała, tj. art. 443 ust. 4 ustawy Prawo
wodne. Art. 441 ustawy Prawo wodne określa formę organizacyjną spółek wodnych, natomiast art. 250 ustawy
o finansach publicznych reguluje udzielanie dotacji celowych i nie ma potrzeby ani podstaw do ich powielania.
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.
W § 5 badanej uchwały Rada Gminy Siedlce określiła:
„ Przyznanie dotacji następuje na podstawie zawartej ze spółką wodną umowy, która poza elementami
określonymi w art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powinna określać:
1) wskazanie numeru bankowego, na który dotacja ma być przeznaczona;
2) wskazanie rodzaju dokumentów, jakie spółka wodna zobowiązana będzie przedłożyć w celu rozliczenia
wykorzystanej dotacji oraz sposobu opisania tych dokumentów;
3) obowiązek przedłożenia przez spółkę wodną sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji dotowanego
zadania w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego zakończenia;
4) określenie warunków zakończenia umowy i akceptacji przedłożonych rozliczeń oraz sprawozdań.”
Przywołana regulacja uchwały nie znajduje uzasadnienia prawnego w przepisach prawa, powołanych
w podstawie prawnej badanej uchwały, w tym w ustawie Prawo wodne. Do dotacji celowych udzielanych
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego ma zastosowanie art. 250 ustawy o finansach publicznych, który
reguluje zakres przedmiotowy w sprawie udzielania dotacji, w przypadku gdy odrębne przepisy lub umowa
międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub rozliczania dotacji.
W przedmiotowym przypadku przepisem takim jest art. 443 ust. 4 ustawy Prawo wodne. Wskazać również
należy, iż elementy określone w § 5 pkt 1 – 4 zostały zawarte w powołanym art. 250 ustawy o finansach
publicznych. Rada regulując w uchwale zakres umowy o udzielenie dotacji spółkom wodnym wykroczyła
zatem poza upoważnienie ustawowe wynikające z art. 443 ust. 4 ustawy Prawo wodne i jednocześnie powieliła
to co już zostało uregulowane w ustawie o finansach publicznych.
W kontekście powyższego należy zauważyć, że orzecznictwo sądów administracyjnych jednoznacznie
wskazuje, iż modyfikacja i uzupełnienie regulacji ustawowych przez przepisy gminne jest niezgodne
z zasadami poprawnej 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).
W takim kontekście zjawisko uzupełniania, powtarzania i modyfikacji w aktach prawnych przepisów
zawartych w aktach hierarchicznie wyższych należy uznać za naruszające prawo. 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.
W § 8 badanej uchwały postanowiono o utracie mocy obowiązującej Uchwały Nr XLV/450/2014 Rady Gminy
Siedlce z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postepowania przy udzielaniu spółkom
wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Siedlce, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji
i sposobu jej rozliczenia.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–3–

Poz. 6907

Kolegium Izby wskazuje, iż art. 573 ustawy Prawo wodne postanowił o utracie mocy ustawy z 18 lipca 2001 r.
– Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121). Zgodnie z art. 574 wymieniony przepis derogujący wszedł w życie
z dniem 1 stycznia 2018 r. Stosownie do § 32 ust. 1 zasad techniki prawodawczej, jeżeli uchyla się ustawę, na
podstawie której wydano akt wykonawczy, albo uchyla się przepis ustawy upoważniający do wydania aktu
wykonawczego, przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą odpowiednio z dniem wejścia
w życie ustawy uchylającej albo z dniem wejścia w życie przepisu uchylającego upoważnienie do wydania tego
aktu. Zasada ta ma zastosowanie, zgodnie z § 143 zasad techniki prawodawczej, do aktów prawa miejscowego.
W związku z powyższym, Rada Gminy Siedlce nie była władna w § 8 badanej uchwały regulować kwestii
utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XLV/450/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 września 2014 r.
Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji.

Przewodnicząca Posiedzenia Kolegium
Bożena Zych

