
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 
Uchwała nr  4/ 7/2012 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 1 lutego 2012 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.- Dz.U. z 2001 r. nr 

55, poz. 577; zm. Dz.U. nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz.U. nr 113, poz. 984; z 2003 r. Dz.U. 

nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Dz.U. nr 14, poz. 114, Dz.U. nr 64, 

poz. 565, Dz.U. nr 249, poz. 2104; z 2009 r. Dz.U. nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz.U. nr 238, 

poz. 1578) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity z 2001 r. - DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 

113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 

1568; z 2004 r. DzU nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. DzU nr 172, poz. 1441, 

nr 175, poz. 1457; z 2006 r. DzU nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. DzU nr 48, poz. 

327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. DzU nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. DzU nr 28, poz. 142, poz. 146, nr 

106, poz. 675, nr 40, poz. 230; z 2011 r. Dz.U. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr  134, poz. 

777, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu  
 
   

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr XXI/308/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu 

postępowania o udzielenie Miejskiej Spółce Wodnej, działającej na terenie Miasta Opola, 

dotacji z budżetu Miasta Opola, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania 

zleconego zadania z powodu naruszenia  art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo 

wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) 

 

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

Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniu 

5 stycznia 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę  

nr XXI/308/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania  

o udzielenie Miejskiej Spółce Wodnej, działającej na terenie Miasta Opola, dotacji z budżetu 

Miasta Opola, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.  

W uchwale przywołując art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym, art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych oraz art. 164 ust. 5a-5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Rada 

Miasta Opola postanowiła m.in. w § 1, iż Miejska Spółka Wodna, działająca na terenie 

Miasta Opola, może otrzymać pomoc finansową z budżetu Miasta Opola w postaci dotacji 

celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód  

i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, objętych jej działaniem. Następne 

postanowienia uchwały odnoszą się do praw i obowiązków „Miejskiej Spółki Wodnej” 



związanych z normowaniem, na podstawie wskazanych wyżej przepisów, postępowania 

dotyczącego udzielenia dotacji celowej. 

Jak wynika z przedstawionych Izbie, pismem nr OŚR-II.6343.7.2012.TM z dnia 23 

stycznia 2012 r., wyjaśnień „nazwa użyta w w/w Uchwale Rady Miasta Opola, tj. „Miejska 

Spółka Wodna”, jest nazwą zwyczajową odnoszącą się do wszystkich podmiotów, których 

statutowym celem jest utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie 

miasta  Opola, nie działających w celu osiągnięcia zysku. Tym samym należy wskazać, że 

każdy podmiot, którego statutowym celem jest działanie polegające na utrzymaniu urządzeń 

melioracji wodnych szczegółowych, bądź podmiot wydzielony z Miejskiej Spółki Wodnej w 

Opolu, może otrzymywać dotację celową z budżetu Miasta Opola na zadania związane z 

bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji szczegółowych, po uprzednim złożeniu 

stosownego wniosku”.   

Jednocześnie w przekazanym Izbie uzasadnieniu do projektu uchwały wskazano, iż: 

„(…)Na terenie miasta Opola, bardzo wyeksploatowanymi urządzeniami melioracji wodnych 

szczegółowych (rowami), zajmuje się Miejska Spółka Wodna w Opolu, działająca na 

podstawie statutu zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Opola (starosty powiatu 

opolskiego grodzkiego) w dniu 12 maja 2005 r. (…). Celem funkcjonowania Miejskiej Spółki 

Wodnej jest prowadzenie działań dla zaspokojenia potrzeb publicznych w dziedzinie 

gospodarki wodnej, dlatego też udzielenie jej dotacji celowej jest w pełni uzasadnione (…)”.   

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 1 lutego 2012 r. stawili się 

przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego, podtrzymując wyjaśnienia złożone w 

piśmie przez Prezydenta Miasta Opola. 

 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

 Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez 

organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza 

prawo, w konsekwencji może implikować orzeczenie w całości lub w części jej nieważności 

bądź też wskazanie nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym, za ukształtowaną linią 

orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów 

skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć 

należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, 

podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa 

materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę 

podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA 

z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).  

 

Zakres kompetencji organów jednostki samorządu terytorialnego w zakresie udzielania  

z budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomocy finansowej spółkom wodnym,  

w formie szczególnego rodzaju wydatku publicznego, tj. dotacji celowej, wyznaczony jest 

normami  ogólnymi wyrażonymi w art. 126, art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia  

2009 r. o finansach publicznych oraz normami wyrażonymi w art. 164 ust. 5a-5d ustawy 

Prawo wodne (dalej: u.p.w.). 

Stosownie do art. 164 ust. 5a u.p.w. spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej  

z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń 

wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Pomoc finansowa, polega na 

udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 164 ust. 5b 

u.p.w.). 



Zgodnie z art. 164 ust. 5c u.p.w., do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należy 

podjęcie uchwały określającej zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w art. 164 

ust. 5b u.p.w., trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.  

Analiza norm prawnych zawartych w w/w uchwale nr XXI/308/11 Rady Miasta Opola  

z dnia 29 grudnia 2011 r., opartych o art. 164 ust. 5c u.p.w., uzasadnia zakwalifikowanie w/w 

uchwały do aktów prawa miejscowego. Powyższe w konsekwencji powoduje, iż wszelkie 

postanowienia wskazanego aktu o charakterze normatywnym, muszą posiadać cechy 

ogólności i abstrakcyjności. Nie mogą zatem w szczególności odnosić się do konkretnego 

zindywidualizowanego podmiotu (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Krakowie, sygn. II SA/Kr 1688/11 z 23 stycznia 2012 r.).  

Charakter generalny mają te normy, które określają adresata poprzez wskazanie cech, nie 

zaś poprzez ich wymienienie. Abstrakcyjność normy wyraża się natomiast w tym, że 

nakazywane, zakazywane albo dozwolone postępowanie ma mieć miejsce w pewnych,  

z reguły powtarzalnych, okolicznościach, nie zaś w jednej konkretnej sytuacji.  

O tym, czy w danym przypadku dojdzie do zawężenia grupy adresatów poprzez 

wskazanie kryterium ich wyodrębnienia, decyduje każdorazowo zarówno rodzaj aktu prawa 

miejscowego, jak i rodzaj regulowanej materii. Generalnemu charakterowi norm, zdaniem 

Kolegium,  nie przeczą odniesienia do nazw podmiotów będących odbiorcami ewentualnych 

postanowień uchwał podjętych na podstawie art. 164 u.p.w., tj. spółek wodnych. Zgodnie z 

art. 164 ust. 1  ustawy spółki wodne są formami organizacyjnymi, które nie działają w celu 

osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie 

wskazanych ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. To właśnie bowiem te 

podmioty na podstawie art. 164 ust. 5a u.p.w. mogą korzystać z pomocy finansowej z 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W konstrukcji prawnej cyt. wyżej uchwały 

Rady Miasta Opola tylko tak wskazane podmioty, o charakterze generalnym mogą być 

odbiorcami jej postanowień dotyczących zasad udzielania dotacji celowej, trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Określenie w uchwale 

zindywidualizowanego podmiotu, tj. „Miejskiej Spółki Wodnej”, narusza cechę 

powszechności wskazanego aktu prawa miejscowego naruszając tym samym w sposób istotny 

art. 164 ust. 5c u.p.w. Tym samym tezy podnoszone w w/w piśmie Prezydenta Miasta Opola 

w kontekście uzasadnienia do projektu uchwały przedstawianego organowi stanowiącemu nie 

zasługują na uwzględnienie. 

  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu podnosi jednocześnie, iż oparcie 

postanowień uchwały o przepis art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jest 

nieuzasadnione. Przepis art. 164 ust. 5c u.p.w. stanowi zdaniem Kolegium samodzielną 

podstawę prawną do stanowienia aktu prawa miejscowego określającego zasady, tryb i 

sposób rozliczania dotacji udzielanych spółkom wodnym. 

 

 

 Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - 

na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia.  

 

 

                  Przewodniczący Kolegium 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


