
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA

W    OPOLU

Uchwała nr   21/92/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 24 listopada 2004 r.

Na  podstawie 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 jedn.- DzU z 2001r. nr 55,

poz.577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149,

poz. 1454) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

z 2001 r. DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984,

nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568)  Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Opolu

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć

uchwały nr XXIX/143/04 Rady Gminy w Izbicku z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zasad i

trybu udzielenia dotacji na realizację zadań pożytku publicznego, z powodu  naruszenia  art. 118

ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU nr 62, poz. 718 z późn.

zm.) w zw. z art. 42 ustawy o samorządzie gminnym.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 25 października 2004 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono

uchwałę nr XXIX/143/04 Rady Gminy w Izbicku z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zasad i

trybu udzielenia dotacji na realizację zadań pożytku publicznego, w treści której ustalono w:

− § 1, iż podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu
osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu gminy dotacje na  cele publiczne związane z

realizacją zadań własnych gminy,

− § 13, iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:

1. Stosownie do brzmienia art. 118 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podmioty nie

zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą

otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z

realizacją zadań tej jednostki. Zgodnie z ust. 2 powołanej jednostki redakcyjnej znowelizowanym

art. 17 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych

zadań publicznych niż określone w tej ustawie:

1) zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy jednostki samorządu

terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1; przepis art. 71 ust. 2 stosuje się

odpowiednio,
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2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli

wykonywania zleconego zadania określa w drodze uchwały organ stanowiący jednostki

samorządu terytorialnego, zapewniając jawność postępowania o udzielenie dotacji  i jej

rozliczenia.

Implikacją powyższego stanu prawnego jest adresowany do organów stanowiących jednostek

samorządu terytorialnego nakaz dostosowania uchwał wydanych na podstawie art. 118 ust. 3

ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie

niniejszego przepisu do wymagań związanych z wykonywaniem zadań w zakresie określonym w

ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o czym stanowi art. 23 sytuowany w

Rozdziale 3 „Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe” ustawy Przepisy wprowadzające ustawę

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zdaniem Kolegium w aktualnym stanie prawnym dyspozycję art. 118 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych identyfikować należy zarówno z rodzajowo określoną art. 4 ust. 1 ustawy o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sferą zadań publicznych jak i zakresem zadań

publicznych „innych niż określone w ustawie” o którym mowa w cyt. uprzednio art. 118 ust. 2

ustawy o finansach publicznych. Podkreślić przy tym jednak należy, iż dyspozycje przedmiotowych

przepisów (art. 4 ust. 1 i art. 118 ust. 2) nie mogą być identyfikowane jako tożsame z uwagi na

określenie z jednej strony ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz

wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji

i kontroli wykonywania zleconego zadania (w tym kryteriami jej dokonania i oceny realizacji

zadania), a także obowiązku sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania, natomiast z drugiej

pozostawieniem powyższej sfery regulacji trybu zlecania zadania i jego kontroli w zakresie „innych

zadań publicznych niż określone w tej ustawie” kompetencji organowi stanowiącemu jednostki

samorządu terytorialnego.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż zapis § 3 uchwały nie precyzuje przedmiotu uchwały w

sposób umożliwiający prawidłową identyfikację zadań, na które może być udzielona dotacja

poprzez brak odniesienia do zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto odnotować należy, iż sytuowanie w tytule przedmiotowej uchwały zapisu „na realizację

zadań pożytku publicznego” nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa, gdyż Rada Gminy

posiada jedynie kompetencje do uregulowania trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania

nieokreślone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W zakresie regulacji

prawnej wynikającej z powołanej ustawy Rada nie posiada kompetencji do uregulowania trybu

postępowania.

W tym miejscu przywołać należy tezę z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego

z  dnia 6 czerwca 1995 r. (sygn. akt SA/Gd 2949/94), w myśl której określone w przepisach prawa

normy powinny być sformułowane w sposób jednoznaczny, czytelny i wyczerpujący,

uniemożliwiający stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego.

 2. W § 13 uchwały zapisano natomiast, iż „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i

podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku ”.

Art. 42  ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że zasady i tryb ogłaszania aktów prawa

miejscowego określa ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów

prawnych. Stosownie do treści art. 4 ust. 1 powołanej ustawy, akty normatywne zawierające

przepisy powszechnie obowiązujące (do których bezspornie należy przedmiotowa uchwała jako akt

prawa  miejscowego, o którym mowa w art. 87 ust. 2 Konstytucji  Rzeczypospolitej Polskiej)

wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym,

chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W tym miejscu zasadnym jest wskazanie na

jedną z podstawowych  zasad państwa prawnego w stanowieniu prawa tj. vacatio legis, której istotą

jest umożliwienie adresatom norm prawnych zapoznanie i dostosowanie się do regulacji zawartych

w nowych przepisach prawa przed ich wejściem w życie.
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Wejście uchwały w życie z dniem podjęcia narusza również normę art. 4 ust. 2 ustawy o

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, który statuuje możliwość

odmiennego terminu wejścia w życie aktu prawa miejscowego tj. z dniem ogłoszenia, jeżeli ważny

interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. W świetle powyższego

podnieść należy, iż o ile przesłanka „ważnego interesu państwa” nie znajduje w sposób literalny

normatywnego rozwinięcia w treści norm prawnych, o tyle identyfikacja zasad demokratycznego

państwa prawnego winna następować w odniesieniu do przepisu art. 2 Konstytucji stanowiącego, że

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym.

 W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium orzekając jak w sentencji

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru

nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym

stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na

zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w

terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


