Uchwa a nr 43/2005
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu
z 27 kwietnia 2005 roku
w sprawie stwierdzenia niewa&no'ci Uchwa y nr XXVI/206/05 Rady
Miejskiej w Miliczu z 24 lutego 2005 r. w sprawie okre'lenia trybu
post-powania o udzielenie dotacji zwi.zanych z wykonywaniem zada/
okre'lonych ustaw. z 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno'ci po&ytku
publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli
wykonywania zleconego zadania
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 pa dziernika 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 we Wroc.awiu uchwala, co nast/puje:

§ 1.
Stwierdza si niewa no Uchwa y nr XXVI/206/05 Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie okre lenia trybu post powania o udzielenie
dotacji zwi*zanych z wykonywaniem zada, okre lonych ustaw* z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania
oraz kontroli wykonywania zleconego zadania, z powodu istotnego naruszenia art.
118 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz podj cie jej bez podstawy prawnej, a wi c
istotnego naruszenia art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz*dzie
gminnym (Dz. U. tj. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
UZASADNIENIE
Uchwa a nr XXVI/206/05 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie okre lenia trybu post powania o udzielenie dotacji zwi*zanych z
wykonywaniem zada, okre lonych ustaw* z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli
wykonywania zleconego zadania, wp yn a do Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wroc awiu w dniu 5 kwietnia 2005 r.
Przedmiotow* uchwa * Rada Miejska w Miliczu uregulowa a m.in.
przeprowadzanie konkursu ofert, sk adanie ofert z w asnej inicjatywy, sposób
rozliczania dotacji i kontroli wykonania zadania. Jako podstaw prawn* do jej
podj cia organ stanowi*cy wskaza art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998
r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. 2003 r. Nr 15 , poz. 148 ze zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz*dzie gminnym (Dz. U. tj.
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
Tak przyj ta regulacja zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wroc awiu jest podj ta bez podstawy prawnej wobec istotnego naruszenia art.
118 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, jak równie art. 40 ust. 1 ustawy o
samorz*dzie gminnym. Oba te przypisy zosta y wskazane jako podstawa prawna
badanej uchwa y.
W szczególno ci nale y zauwa y , i przedmiot regulacji niniejszej uchwa y
jest to samy z regulacj* wynikaj*c* z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie. Regulacja przedmiotowej uchwa y
jest w du ej cz ci powtórzeniem rozdzia u 2 Prowadzenie dzia alno ci po ytku
publicznego na podstawie zlecenia realizacji zada, publicznych, wy ej przywo anej
ustawy. Podkre lenia wymaga okoliczno , i do zada, wymienionych w art. 4 ust.
1 ustawy stosuje si przepisy tej ustawy i jest to regulacja wyczerpuj*ca bez

2
dodatkowej delegacji do wydania przepisów wykonawczych uszczegó owiaj*cych
materi ustawow*.
Zatem skoro w zakresie obj tym przedmiotem regulacji niniejszej uchwa y Rad
Miejsk* obowi*zuj* przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci
po ytku publicznego i wolontariacie, identyczna lub zbli ona b*d? uszczegó owiana
materia normatywna nie mo e by normowana innym aktem prawnym, a w
szczególno ci aktem prawa miejscowego. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o
samorz*dzie gminnym, gminie przys uguje prawo stanowienia aktów prawa
miejscowego jedynie na podstawie upowa nie, ustawowych. W zwi*zku z powy sz*
regulacj* utrwalone jest orzecznictwo s*dowo administracyjne w zakresie
upowa nienia do wydawania aktów prawa miejscowego i regulowania materii
aktami wykonawczymi ni szego rz du ni akt o randze ustawy. W wyroku
Naczelnego S*du Administracyjnego z dnia 16 marca 2001 r. sygn. akt IV SA
385/99
(opublikowany w zbiorze informacji prawnej LEX pod nr 53377), s*d
sformu owa zasad , i : „przepisy gminne mog* by wydawane wy *cznie w ramach
obowi*zuj*cych przepisów wy szego rz du (konstytucja, ustawa, rozporz*dzenie) i w
zakresie upowa nie, wyra?nie tam udzielonych organom gminy. Hierarchia ?róde
prawa zosta a wyra?nie okre lona w art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Akty prawa miejscowego nie mog* regulowa materii nale *cych do przepisów
wy szego rz du i nie mog* by sprzeczne z nimi. Gaden przepis prawa
obowi*zuj*cego (rangi ustawy) nie da takich kompetencji organom gminy, aby w
ramach przepisów prawa miejscowego ustala y sobie dowolnie, a nast pnie
stosowa y w asne przepisy definiuj*ce (...). Analogiczne stanowisko zosta o
przedstawione w wyroku z dnia 28 lutego 2003 r. sygn. akt I SA/Lu 882/02
(opublikowany w Fin.Kom. 2003/4/53), w którym s*d wywiód , i : „rada gminy
obowi*zana jest przestrzega zakresu upowa nienia udzielonego jej przez ustaw w
zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego, a w tych dzia aniach nie mo e
wkracza w materi uregulowan* ustaw*. Uchwa a rady gminy, b d*ca aktem
prawa miejscowego, jest jednocze nie ?ród em powszechnie obowi*zuj*cego prawa
Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji), musi
zatem respektowa unormowania zawarte w aktach prawnych wy szego rz du
(przypis w asny ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie), bez
potrzeby wpisywania do jej tre ci postanowie, ustawowych”.
Na zako,czenie powy szych wywodów nale y równie stwierdzi , i przywo any
w podstawie prawnej art. 118 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jest
upowa nieniem do wydania aktu prawa miejscowego w odniesieniu do zada, innych
ni zadania publiczne szczegó owo uregulowane w art. 4 ust. 1 ustawy o
dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie.
Bior*c powy sze pod uwag , Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wroc awiu, orzek o jak w sentencji.
Na niniejsz* uchwa Radzie Miejskiej w Miliczu przys uguje skarga, któr*
wnosi si do Wojewódzkiego S*du Administracyjnego we Wroc awiu, ul. Kw.
Miko aja 78/79, za po rednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wroc awiu w terminie 30 dni od daty jej dor czenia.
Przewodnicz*cy Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wroc awiu
/-/ dr Bogdan Cybulski

