
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

z dnia 27 lipca 2011 r. 

UchwalaNr 15/1238/2011 

Urz^d Miejski w Konimft 

"(L 
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zwi^ku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

7 pazdziemika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 

ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2001 

r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

uchwaly Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie okreslenia zasad 

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztow inwestycji z zakresu ochrony srodowiska 

i gospodarki wodnej zwi^anych z budow^ przyl^cza kanalizacyjnego i przyl^czeniem 

nieruchomosci do miejskiej sieci kanalizacyjnej w cz^sci obejmuĵ cej: 

- wyrazenie „(Zal^cznik nr 3 do Regulaminu)" w § 3 ust. 1 zal^cznikaNr 1 do uchwaly, 

- zal^cznik Nr 3 do Regulaminu ustalonego w zal^czniku Nr 1 do uchwaly, 

z powodu sprzecznosci z przepisami prawa. 

Przedmiotow^ uchwaly dor^czonq. tut. Izbie w dniu 6 lipca 2011 r. Rada Miasta Konina, 

powotuĵ c si^ na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorz^dzie gminnym oraz przepisy 

art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony srodowiska 

(Dz. U . z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), okreslita regulamin przyznawania dotacji celowej 

z budzetu Miasta Konina na dofinansowanie inwestycji zwiq^anych z budow^ przyl^czy 

kanalizacyjnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

Regionalna Izba Obrachunkowa, na podstawie przepisow art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 roku Kodeks post?powania administracyjnego w zwi^zku z art. 91 ust. 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym, zawiadomita przedstawiciela Miasta 

Konina o wszcz^tym post?powaniu nadzorczym w odniesieniu do przedmiotowej uchwaty. 

Termin rozpatrzenia sprawy zostal wyznaczony na dzien 27 lipca 2011 roku. 

Rozpatruĵ c spraw? na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2011 r. Kolegium Izby ustalilo 

i zwazyio, co nast̂ puje: 

orzeka niewaznosc 

Uzasadnienie 



W mysl zasady demokratycznego panstwa pra%vnego okreslonej w art. 7 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy wladzy publicznej dzialaj^ 

na podstawie i w granicach prawa. Zatem organy wladzy publicznej mogq. dzialac tylko w takim 

zakresie, w jakim prawo je do tego upowaznia. Stosownie do postanowien wynikaj^ych 

z normy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym 

(Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), do wylq.cznej kompetencji rady nale^y stanowienie 

w innych sprawach zastrzezonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

Przj'wolany w podstawie prawnej badanej uchwaty przepis art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony 

srodowiska stanowi, iz zasady udzielania dotacji celowej, o ktorej mowa w ust. 4, obejmujace 

w szczegolnosci kryteria wyboru inwestycji do finansOwania lub dofinansowania oraz tryb 

post^powania w sprawie udzielania dotacji i sposob jej rozliczania okresla odpowiednio rada 

gminy albo rada powiatu w drodze uchwaty. 

Rada Miasta Konina postanowita, iz z budzetu Miasta Konina przyznawane b?d^ dotacje 

celowe na dofinansowanie inwestycji zwi^anych z budow^ przylq-czy kanalizacyjnych 

i przyt^czeniem nieruchomosci do miejskiej sieci kanalizacyjnej. W zasadach udzielania dotacji 

okreslonych w regulaminie udzielania dotacji celowej zawartym w zat^czniku Nr 1 do uchwaty 

w § 3 ust. 1 postanowiono m. in., ze „Po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie 

rozliczenia wniosku o udzielenie dotacji celowej ze srodkow ochrony srodowiska i gospodarki 

wodnej (zal%cznik Nr 2 do Regulaminu), zostaje sporz^dzona Umowa pomi^dzy Miastem Konin, 

a Wnioskodawc^ (Zat^cznik Nr 3 do Regulaminu)". Zal^cznik Nr 3 do Regulaminu zawiera 

wzor umowy zawieranej przez Miasto Konin jako „dotuj^cym" z podmiotem dotowanym. 

W ocenie Kolegium Izby ustanowienie przez Rad? w zat. Nr 3 do Regulaminu (okreslonego 

w zat^czniku nr 1 do uchwaly) wzoru umowy o udzielenie dotacji nie znajduje oparcia 

w obowi^uj^cych przepisach prawa. W przypadku udzielania dotacji celowej, konieczne 

elementy umowy zostaty okreslone przez ustawodawc? w art. 250 ustawy o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), zgodnie z ktorym umowa jest zawierana 

przez zarz^d jednostki samorz^du terytorialnego i winna okreslac w szczegolnosci: 

1) wysokosc dotacji, eel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na ktorego realizacj? 

ŝ  przekazywane srodki dotacji, 

2) termin wj'korzystanla dotacji, nie dtuzszy niz do dnia 31 grudnia danego roku budzetowego, 

3) termin i sposob rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej dotacji 

celowej. 

Postanowienia aktow prawa miejscowego nie mog^ wj'kraczac poza granice kompetencji 

przystuguj^cych organowi stanowî cemu, w tym przypadku poza zakres okreslony ustawq. Prawo 

ochrony srodowiska. Regulacja zawarta w ww. postanowieniach uchwaty jako przekraczaj^ca 



zakres upowaznienia ustawowego pozostaje w sprzecznosci z art. 94 Konstytucji, ktory 

jednoznacznie okresla, ze stanowienie prawa miejscowego nast̂ puje nie tylko na podstawie, lecz 

takze w granicach upowaznieh ustawowych. Sformulowanie powyzsze wyklucza zatem 

dopuszczalnosc wyjscia aktem prawa miejscowego poza granice upowaznienia ustawowego. 

Maj^c powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygni^cie nad̂ d̂ ê :̂  przyshiguje prawo wniesienia skargi 

do Wojewodzkiego S^du Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty 

jego dorQczenia, za posrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu. 


