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UCHWAŁA NR 10.157.2018
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVIII/339/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia
24 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mińskiego spółkom
wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia.
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 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 XXVIII/339/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia
24 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mińskiego spółkom
wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia, tj. §
2 ust. 1 w zakresie słów „…,których ściągalność składek w roku poprzedzającym złożenie wniosku
wynosi minimum 60%,”, § 5 i § 10, 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 w związku z §
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 Powiatowi Mińskiemu 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 2 maja 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach wpłynęła
Uchwała Nr XXVIII/339/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie
udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia.
Uchwała ta została poddana badaniu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w dniu
15 maja 2018 r. O terminie badania ww. uchwały Powiat Miński został powiadomiony.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło i zważyło, co następuje.
Jako podstawę prawną podjęcia badanej uchwały Rada Powiatu Mińskiego wskazała art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz
art. 443 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).
Badaną uchwałą organ stanowiący Powiatu Mińskiego 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 ust. 1 badanej uchwały Rada Powiatu Mińskiego postanowiła, iż „Spółki wodne działające na terenie
Powiatu Mińskiego, których ściągalność składek w roku poprzedzającym złożenie wniosku wynosi minimum
60%, mogą otrzymać z budżetu Powiatu Mińskiego dotacje na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.”.
Przepis prawa stanowiący podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały, art. 443 ust. 4 ustawy Prawo wodne,
upoważnia radę do określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania
dotacji i sposobu jej rozliczenia. Rada wprowadzając powyższy zapis ustanowiła kryterium zawężające krąg
podmiotów, które mogłyby otrzymywać dotacje z budżetu j.s.t. na zadania wynikające z przepisów ustawy
Prawo wodne. W ocenie Kolegium Izby organ stanowiący nie jest uprawniony do ograniczenia kręgu
podmiotów, którym należy przyznać dotacje, gdyż regulacja taka wykracza poza delegację określoną
w art. 443 ust. 4 ustawy Prawo wodne. Należy mieć na uwadze także przepis art. 43 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, w myśl którego prawo realizacji zadań finansowanych ze środków
publicznych przysługuje ogółowi podmiotów, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej. Należy również
zauważyć, że w świetle art. 443 ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne, dotacje dla spółek wodnych mają charakter
pomocy finansowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie
inwestycji i w związku z tym zasady udzielania dotacji na te cele mogą obejmować tylko kryteria bezpośrednio
dotyczące tych zadań.
W § 5 badanej uchwały Rada Powiatu Mińskiego określiła:
1. Zarząd Powiatu Mińskiego może przyznać dotację w wysokości mniejszej niż określona we wniosku,
o którym mowa w § 3 ust. 1 i wezwać spółkę wodną do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub nieprzyjęciu
przyznanej dotacji w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
2. W przypadku przyjęcia przez spółkę wodną dotacji, o której mowa w ust. 1, spółka zobowiązana jest do
złożenia wraz z oświadczeniem o przyjęciu dotacji zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego
zadania, uwzględniającego wysokość przyznanej dotacji.
3. Niezłożenie przez spółkę wodną oświadczenia oraz zaktualizowanego harmonogramu, o którym mowa
w ust. 2, tożsame jest z nieprzyjęciem przyznanej dotacji.
Jak wskazano powyżej przepis art. 443 ust. 4 ustawy Prawo wodne, upoważnia radę do określenia zasad
udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia. Zdaniem
Kolegium Izby żądanie oświadczeń, o których mowa w § 5 badanej uchwały, wykracza poza przepis
wskazanego art. 443 ust. 4, co oznacza, iż powyższe żądanie zostało podjęte bez podstawy prawnej.
Kolegium Izby wskazuje, iż zgodnie z art. 40 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym badana uchwała
stanowi akt prawa miejscowego i winna być podejmowana na podstawie i w granicach upoważnień zawartych
w ustawie,
o czym
stanowi
zarówno
art. 94 Konstytucji
Rzeczpospolitej
Polskiej
jak
i art. 40 ust. 1 przytoczonej ustawy o samorządzie powiatowym.
W § 10 badanej uchwały postanowiono o utracie mocy obowiązującej Uchwały Nr XXV/300/14 Rady
Powiatu Mińskiego z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu
Mińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawach udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
Kolegium Izby wskazuje, iż art. 573 ustawy Prawo wodne postanowił o utracie mocy ustawy z 18 lipca 2001 r.
– Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121). Zgodnie z art. 574 wymieniony przepis derogujący wszedł
w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Stosownie do § 32 ust. 1 załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283),
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, do aktów
prawa miejscowego.
W związku z powyższym Rada Powiatu nie była władna regulować kwestii utraty mocy obowiązującej aktu
wskazanego w § 10 badanej uchwały.
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Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji.

Przewodniczący
Wojciech Tarnowski

