UCHWAŁA NR XX.153.S.2020
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 9 września 2020 r.
w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały
Nr XIX/121/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kozielice na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową lub
montażem biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2
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. Umarza się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIX/121/20
Rady Gminy Kozielice z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji
celowych z budżetu Gminy Kozielice na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową lub montażem
biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XIX/121/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie
zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kozielice na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową lub
montażem biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków - przekazana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w dniu 10 sierpnia 2020 r. – została objęta postępowaniem nadzorczym
na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zgodnie
z którym właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały
i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach
zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Kolegium Izby zbadało przedmiotową uchwałę na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia
2020 r. i we wstępnej ocenie budziła wątpliwości co do zgodności z prawem, w szczególności
z uwagi na przekroczenie kompetencji z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) w związku z objęciem
regulacjami uchwały przypadków rozwiązania umowy (§ 8 ust. 1), przypadków zwrotu
dotacji oraz naliczania odsetek (§ 8 ust. 2). Ponadto zwrócono uwagę, iż numeracja
załączników do uchwały nie wynika z części normatywnej uchwały - zał. Nr 1 stanowiący
Regulamin udzielania dotacji (…) jest bez numeracji przywołany w § 1 uchwały, a zał. Nr 2
jest załącznikiem do uchwały przywołanym bez numeracji w § 4 ww. Regulaminu.
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W związku z powyższym Kolegium wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie
stwierdzenia nieważności wymienionej uchwały, o czym Przewodniczący Rady Gminy
Kozielice powiadomiony został pismem z dnia 26 sierpnia 2020 r. (znak pisma:
K.0010.335.AS.2020). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu
9 września 2020 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego
sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje
prawo wnoszenia wyjaśnień.
W dniu 4 września br. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie przekazano
uchwałę Nr XX/127/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 3 września 2020 r. w sprawie
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kozielice na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową
lub montażem biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, którą uznano za zgodną
z prawem. W uchwale tej zawarto postanowienie o utracie mocy kwestionowanej uchwały
Nr XIX/121/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 6 sierpnia 2020 r.
Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie dalsze postępowanie w sprawie uznało za bezprzedmiotowe i postanowiło jak
w sentencji.
Przewodniczący Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Bogusław Staszewski
(podpisano certyfikatem kwalifikowanym)

