UCHWAŁA NR XXIV.167.S.2020
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XVII/134/2020
Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 września 2020 r. zmieniającej uchwałę
Nr XVI/123/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Boleszkowice
Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że uchwała Nr XVII/134/2020 Rady Gminy Boleszkowice z dnia
30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/123/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zasad udzielenia dotacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Boleszkowice została podjęta
z nieistotnym naruszeniem art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Uchwała Nr XVII/134/2020 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 września 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XVI/123/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielenia
dotacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Boleszkowice – została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, gdyż normuje materię
wymienioną w tym przepisie.
Kolegium Izby zbadało przedmiotową uchwałę na posiedzeniu w dniu 21 października
2020 r. stwierdzając, iż została ona podjęta z naruszeniem art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Zgodnie z powołanymi przepisami prawa akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy;
w uzasadnionych przypadkach akty te mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu
normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie,
dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Badana
uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wojewody Zachodniopomorskeigo,
natomiast w myśl jej przepisu końcowego weszła w życie z dniem 1 października 2020 r,
co stanowi oczywieste naruszenie prawa.
Mając na wuwadze przepis art. 5 cyt. ostatnio ustawy, w myśl którego przepisy art. 4
tej ustawy nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie,
Kolegium uznało stwierdzone naruszenie prawa za nieistotne. W ocenie Kolegium bowiem,
nadanie badanej uchwale wstecznej mocy obowiązującej, do czego de fakto prowadzi przepis
końcowy uchwały, nie narusza - ze względu na treść tej uchwały - zasad demokratycznego
państwa prawa.
W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, Kolegium ograniczyło się do wskazania, że uchwała Nr XVII/134/2020
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Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/123/2020
z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Boleszkowice
została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych – bez stwierdzania
nieważności tej uchwały.
Niniejsza uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie jest ostateczna.
Przewodniczący Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Bogusław Staszewski
(podpisano certyfikatem kwalifikowanym)

