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UCHWAŁA NR 13.193.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie: orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLVIII/417/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia
28 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu
Pruszkowskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia tych dotacji i sposobu ich rozliczenia
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 511) 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 ze zm.) – Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka nieważność uchwały Nr XLVIII/417/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia
2018 r. w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Pruszkowskiego, trybu
postępowania w sprawie udzielenia tych dotacji i sposobu ich rozliczenia z powodu istotnego naruszenia
art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2268 ze zm.).
§ 2. Od niniejszej uchwały przysługuje Powiatowi Pruszkowskiemu skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego
Kolegium.
Uzasadnienie
W dniu 28 maja 2019 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr
XLVIII/417/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia spółkom
wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Pruszkowskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia tych
dotacji i sposobu ich rozliczenia, dalej uchwała.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych uchwała została z urzędu zbadana przez
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 18 czerwca br. O terminie
badania ww. uchwały Powiat Pruszkowski został powiadomiony.
Rozpatrując uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zauważa, że Rada Powiatu
Pruszkowskiego określając w § 3 ust. 3, że „Suma pozyskanych środków publicznych nie może przekroczyć
90% wartości kosztorysowej planowanego przedsięwzięcia”, nie określiła wysokości tej dotacji. czym
naruszyła w sposób istotny art. 443 ust. 4 cyt. ustawy Prawo wodne.
W ocenie Kolegium Izby organ stanowiący Powiatu, dysponując kompetencją do określania zasad udzielania
dotacji celowej dla spółek wodnych, powinien w uchwale określić wysokość przedmiotowej dotacji (np.
wskazać określony procent poniesionych wydatków lub wartość kwotową dotacji) lub określić sposób jej
ustalania, tak aby beneficjent, nie miał wątpliwości o jaką wielkość dotacji może się ubiegać. Ponadto zdaniem
organu nadzoru brak określenia zasad ustalania kwoty dotacji lub wskazania jej wysokości sprawia, iż uchwała
nie jest możliwa do wykonania.
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Akty prawa miejscowego, jako ustanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie i w
granicach upoważnień ustawowych stanowią źródła prawa powszechnie obowiązujące na obszarze działania
organów, które je ustanowiły. Tak więc regulacje w nich zawarte muszą być określone jasno i ściśle na
podstawie normy ustawowej.
W ocenie Kolegium powyższym brakiem uregulowań Rada Powiatu Pruszkowskiego nie wypełniła w pełnym
zakresie kompetencji wynikającej z w/w przepisu art. 403 ust. 4 ustawy Prawo wodne, co implikuje
stwierdzenie jej nieważności.
Stanowisko Kolegium Izby w tym zakresie poparte jest przez orzecznictwo sądów administracyjnych. Wyrok
WSA w Poznaniu z dnia 28 października 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1305/15, gdzie Sąd stwierdził, że:
„Zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 8 maja 2013 r. sygn. akt II GSK
299/12), organ samorządu terytorialnego wykonujący kompetencję prawodawczą zawartą w upoważnieniu
ustawowym jest obowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia.”. Wyrok NSA z dnia 17 lutego
2016 r., sygn. akt II FSK 3595/13: „…do takich istotnych naruszeń skutkujących nieważnością uchwały zalicza
się naruszenie: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, przepisów prawa
ustrojowego, przepisów prawa materialnego przez wadliwą ich wykładnię, a także przepisów regulujących
procedurę podejmowania uchwał.”.
Mając na uwadze powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
uchwały.
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