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UCHWAŁA NR 10.173.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr V/33/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Troszyn
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.) – Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr V/33/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Troszyn, z powodu istotnego
naruszenia art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2077 ze zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Gminie Troszyn 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 12 kwietnia 2019 r. doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwałę Nr V/33/19
Rady Gminy Troszyn z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania
rozwoju sportu w Gminie Troszyn.
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:
Rada Gminy wskazała jako podstawę prawną podjęcia badanej uchwały art. 221 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych. W uchwale tej Rada nie ustaliła sposobu rozliczania dotacji poprzestając na stwierdzeniu w §
10 ust. 4, że cyt.: ”W terminie określonym w umowie, klub sportowy rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz
realizacji projektu.” Rada nie ustaliła także sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zważyło:
Badana uchwała jest aktem prawa miejscowego zawiera bowiem przepisy o charakterze generalnym
i abstrakcyjnym, które skierowane są do nieograniczonej liczby adresatów i obowiązują na terenie całej gminy.
Co za tym idzie przepisy takie powinny zostać wydane zgodnie z przepisem art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym na podstawie i w granicach prawa. W literaturze przedmiotu zgodnie przyjmuje się, że pod pojęciem
aktów prawa miejscowego należy rozumieć akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące
na określonej części terytorium państwa (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP), wydawane przez organy samorządu
terytorialnego lub terenowe organy administracji rządowej - E. Ochendowski, Prawo administracyjne, Część
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ogólna, Toruń 1999, s. 101. Akty prawa miejscowego wydawane są na podstawie i w granicach upoważnień
zawartych w ustawie (art. 94 Konstytucji RP). Stanowią one integralny element obowiązującego w państwie
systemu prawa. W kwestii zasad i trybu wydawania aktów prawa miejscowego Konstytucja odsyła do ustaw
zwykłych. Zagadnienie wydawania tych aktów przez organy samorządu terytorialnego zostało uregulowane
m.in. w rozdziale 4 zatytułowanym "Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę" ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Ustawy szczególne - inne ustawy niż ustawy samorządowe - mogą upoważniać (i czynią to) - organy jednostek
samorządu terytorialnego do wydawania przepisów wykonawczych do ustaw, przepisów, które mają charakter
powszechnie obowiązujący na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Dodać należy, iż przepisy
art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie stanowią podstawy prawnej do ich wydawania, a są jedynie
opisem zakresu uprawnień prawotwórczych organów jednostek samorządu terytorialnego w tym przedmiocie.
Wydawane na podstawie upoważnień zawartych w ustawach szczególnych przepisy w systemie źródeł prawa
administracyjnego posiadają rangę przepisów wykonawczych o zasięgu ograniczonym wszakże do obszaru
określonej jednostki zasadniczego podziału terytorialnego lub jej części (por. wyrok NSA z 21 grudnia 2005 r.,
I OSK 1191/05, LEX nr 228225).
Organ wykonujący kompetencję prawodawczą zawartą w upoważnieniu ustawowym jest obowiązany działać
ściśle w granicach tego upoważnienia.
Zgodnie z cytowanym na wstępie przepisem art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy była
umocowana a jednocześnie zobligowana do ustalenia w badanej uchwale nie tylko trybu postępowania
o udzielenie dotacji ale także sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
uwzględniając przy tym zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.
Podobne stanowisko zawarł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia14 stycznia 2015 r. sygn. akt II
GSK 1941/13, cyt.: „… przyznanie dotacji dla klubu sportowego wymaga ustalenia celu publicznego z zakresu
sportu w uchwale określającej warunki i tryb finansowania takiego zadania własnego i udzielenie tej dotacji,
dla podmiotu, jeżeli nie jest dokonywane w drodze przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (jak w rozpoznawanej sprawie) dokonuje się na podstawie umowy zawartej w oparciu
o uchwałę określającą tryb udzielenia dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli wykonania takiego zadania.”
W ocenie Kolegium wykonawczy charakter aktu prawa miejscowego oraz zasada prymatu nad nim ustawy
w hierarchii prawa, obligują organ realizujący ustawową normę kompetencyjną do wydawania tych aktów
zgodnie z zapisami ustawowymi. Poprzez nie ustalenie w badanej uchwale sposobu rozliczania dotacji oraz
kontroli wykonywania zleconego zadania Rada Gminy rażąco naruszyła przepis art. 221 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych.
Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji.
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