
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

 Uchwała nr    13/50/2006 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 11 sierpnia 2006 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 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 2001 r. 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; z 

2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) oraz 79 ust. 

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. DzU nr 

142, poz. 1592; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 200, poz. 1688; 

z 2003 r. DzU nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. DzU nr 153, poz. 

1271, nr 214, poz. 1806) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

§ 13 uchwały nr XXXVI/293/2006 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 czerwca 2006 r. w 

sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 

wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych 

z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych w zw. z art. 44 ustawy o samorządzie powiatowym. 
 

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

W dniu 28 lipca 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XXXVI/293/2006 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie trybu 

postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania 

zleconego zadania przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych, w której treści w § 

13 postanowiono o wejściu badanej uchwały w życie z dniem podjęcia.   

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym na podstawie i w granicach upoważnień 

zawartych w ustawach, rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze 

powiatu. Akty prawa miejscowego, jak stanowi art. 42 ust. 1 cyt. ustawy, ustanawia rada powiatu w 

formie uchwały.  

Zdaniem Kolegium w powyższym zakresie, jak wynika z linii orzeczniczej Naczelnego Sądu 

Administracyjnego (np. wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2002 r. – sygn. akt I S.A. 2160/01), należy 

sytuować przedmiotową uchwałę w przepisach prawa miejscowego, która będąc aktem 

prawotwórczym zawiera normy postępowania o charakterze generalnym  i abstrakcyjnym. Podobne 

stanowisko zajął NSA w sprawie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu, 

kwalifikując ten akt do kategorii przepisów prawa miejscowego (wyrok NSA z dnia 9 listopada 

2001 r. – sygn. akt III SA 1170/01).   

W tym miejscu wskazać należy, iż zgodnie z art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady i tryb ogłaszania 

aktów normatywnych określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych. Ustawa ta określa (art. 4 ust. 1 i 2), iż przepisy powiatowe 

wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym o ile nie 

przewidują wyraźnie terminu późniejszego. Wyjątek od powyższej zasady formułuje ust. 2 

powołanego art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, 

który statuuje możliwość odmiennego sposobu wejścia w życie aktu prawa miejscowego - z dniem 

ogłoszenia - jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu 
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normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. 

Powyższa regulacja wyraża zasadę nieretroakcji przepisów powiatowych.  

W świetle powyższego przyjmując za Naczelnym Sądem Administracyjnym, iż „podstawą 

stwierdzenia nieważności całości lub części uchwały są tylko istotne naruszenia prawa dotykające 

podstawowych, ważnych i zasadniczych postanowień uchwały (…) za takie należy uznać 

postanowienia błędnie określające sposób ogłoszenia i termin wejścia w życie aktu prawa 

miejscowego”, orzeczenie nieważności § 13 uchwały nr XXXVI/293/2006 Rady Powiatu w 

Głubczycach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu 

jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezliczone 

do sektora finansów publicznych z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w zw. z art. 44 ustawy o samorządzie 

powiatowym uznać należy za uzasadnione. 

Podkreślić przy tym należy, że w odzwierciedlającym powszechną wykładnię powoływanych 

przepisów wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (9.11.2001 r., NSA III SA 1170/01 

publikowany OSS 2002/1/23) jednoznacznie wskazano, iż „według art. 88 ust. 1 Konstytucji RP, 

warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich 

ogłoszenie. Oznacza to, że przepis prawa nie ogłoszony nie wchodzi w życie, a data ogłoszenia 

przepisu jest datą początkową, od której może on wejść w życie”. 

 W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji uchwały.  

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

nadzoru 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 ustawy o samorządzie powiatowym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

 

 

        Przewodniczący Kolegium 

 

 

 
 


