
 REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA

W  OPOLU

Uchwała nr  12/45/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 29 lipca 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  (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577;

DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 149, poz. 1454) oraz art. 79 ust. 1

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU nr 142 z 2001 r., poz. 1592; z

2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688,

nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055) Kolegium Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Opolu

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć

§ 16 uchwały nr XXXIV/312/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restau-

ratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, trybu postępowania z wnio-

skiem o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia, rodzaju dokumentów niezbędnych do rozpatrze-

nia wniosku i rozliczenia dotacji oraz postanowień,  jakie powinna zawierać umowa o udzielenie

dotacji z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

innych aktów prawnych w związku z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

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

W dniu 8 lipca 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę

nr XXXIV/312/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. Rady Powiatu Strzeleckiego, w treści której Rada

określiła, na podstawie art. 12  pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 81 ust. 1

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zasady udzielania dotacji celowej z budżetu

Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabyt-

ku wpisanym do rejestru. W § 16 uchwały Rada postanowiła, że uchwała wchodzi w życie z dniem

podjęcia. Obecny na posiedzeniu Kolegium pełnomocnik Powiatu podniósł, że przedmiotowa

uchwała Rady Powiatu nie ma charakteru aktu prawa miejscowego, o którym mowa w art. 40 usta-

wy o samorządzie powiatowym.

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 81 ust. 1  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad za-

bytkami, w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restaurator-

skie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ

stanowiący gminy lub powiatu, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Jak

stanowi przepis art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, na podstawie i w granicach upo-

ważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na

obszarze powiatu. Akty prawa miejscowego powiatu, jak stanowi art.  42 ust. 1 powołanej ustawy,

stanowi rada powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi

inaczej. Zgodnie z art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, warunkiem wejścia w życie
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aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych okre-

śla, zgodnie z art. 44 ustawy o samorządzie powiatowym, ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłasza-

niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Ustawa ta w art. 4 ust. 1 stanowi, iż

akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzę-

dowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt

normatywny określi termin dłuższy. Wyjątek od powyższej normy reguluje art. 4 ust. 2 powołanej

ustawy, który statuuje możliwość odmiennego sposobu wejścia w życie aktu prawa miejscowego -

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 należy stwierdzić, iż uchwała nr XXXIV/312/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.

Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Strze-

leckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym

do rejestru jest aktem prawa miejscowego.

Kwestia cech wymaganych od uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego by

miały charakter aktów prawa miejscowego znalazła odzwierciedlenie w orzecznictwie administra-

cyjnym. Jak wynika m.in. z wyroku NSA z dnia 1 marca 2001 r., „każdy akt prawny, zawierający

normy

 o charakterze generalnym (czyli nie odnoszące się do indywidualnie oznaczonego podmiotu, lecz

do pewnej kategorii potencjalnych adresatów) i abstrakcyjnym (czyli nie "konsumowane" poprzez

jednokrotne zastosowanie, lecz mogące zostać wykorzystane w nieograniczonej liczbie przypadków

w przyszłości) wydany przez ustawowo wskazany organ administracji, staje się aktem normatyw-

nym należącym do prawa miejscowego” (sygn. akt SA/Bk 1532/00).  W innym wyroku NSA

stwierdził, że „jedynie charakter norm prawnych i kształtowania przez te normy sytuacji prawnej

adresatów mają przesądzające znaczenie dla kwalifikacji danego aktu jako aktu prawa miejscowe-

go. Innymi słowy, jeżeli akt prawotwórczy zawiera co najmniej jedną normę postępowania o cha-

rakterze generalnym  i abstrakcyjnym, to jest to akt prawa miejscowego” (wyrok NSA z dnia 5

kwietnia 2002 r. – sygn. akt I S.A. 2160/01). Podobne stanowisko zajął NSA w sprawie uchwały w

sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu, kwalifikując ten akt do kategorii przepisów prawa miej-

scowego (wyrok NSA z dnia 9 listopada 2001 r. – sygn. akt III SA 1170/01, opublik. OSS

1/23/2002).

Zdaniem Kolegium, na charakter aktu prawa miejscowego wskazuje przepis  § 1 uchwały

nr X XXIV/312/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. Rady Powiatu Strzeleckiego. Tym samym, zapis § 16

uchwały dotyczący wejścia uchwały w życie z dniem podjęcia narusza powołany przepis art. 4  ust.

1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Zgodnie  z art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, stwierdzenie przez organ nad-

zoru nieważności uchwały organu powiatu 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. 85 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym - skarga do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w ter-

minie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


