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UCHWAŁA NR 21.239.2018
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr 294/XXVIII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia
12 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) 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) – Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr 294/XXVIII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia
12 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania, z powodu istotnego naruszenia prawa tj.
art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) oraz
art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362).
§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Gminie Czernice Borowe 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 23 października 2018 roku została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwała
Nr 294/XXVIII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad
udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej
rozliczania. 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.
Jako podstawę prawną podjęcia badanej uchwały Rada Gminy Czernice Borowe wskazała m.in.
art. 443 ust. 4 ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym: „Zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorządu
terytorialnego w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego”.
W § 1 ust. 1 Rada Gminy uchwaliła, że „ spółki wodne, działające na terenie gminy Czernice Borowe, mogą
otrzymywać pomoc finansową z budżetu Gminy Czernice Borowe w postaci dotacji celowej, z przeznaczeniem
na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Czernice
Borowe oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.”
Kolegium Izby ustaliło, że projekt badanej uchwały nie został zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra właściwego do spraw rolnictwa.
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Wójt Gminy Czernice Borowe w piśmie z dnia 5 listopada 2018 roku wyjaśnił, że „ w § 1 ust. 2 Uchwały
Nr 294/XXVIII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad
udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej
rozliczania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 10014) wyraźnie wskazano, że Gmina przewiduje udzielanie
spółkom wodnym dotacji wyłącznie na działalność wskazaną w art. 441 ust. 3 pkt 3 -5 ustawy Prawo wodne.
Powyższa regulacja jednoznacznie przesądza, że dotacje będą udzielane na działalność niemającą charakteru
działalności gospodarczej, a zatem dotacja nie będzie stanowić pomocy publicznej, co w świetle powołanych
wyżej przepisów nie rodzi obowiązku zgłoszenia projektu uchwały do ww. organów.”
Zdaniem Kolegium Izby niezgłoszenie projektu uchwały Prezesowi UOKiK i Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju
Wsi stanowi naruszenie procedury podejmowania uchwał, określonej ustawowo wskazanym przepisem ustawy
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. W związku z tym uchwała została podjęta
z istotnym naruszeniem art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących
nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć należy także naruszenie
przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996r. sygn. SA/WR
949/96).
Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji.
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