
 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/57/2016 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY 

z dnia 27 października 2016 roku 

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVIII/157/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 

31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie 

realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy 

ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn zm.) oraz art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137) w związku z art 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.). Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

uchwala, co następuje: 

 

stwierdza 

 

nieważność uchwały Nr XVIII/157/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia 

zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko 

przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej w części 

dotyczącej: 

a) zapisu użytego we Wniosku o dofinansowanie kosztów zakupu i wybudowania przydomowej oczyszczalni 

ścieków - stanowiącym Załącznik Nr 1 do "Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na 

dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków 

i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej" o treści „Świadomy odpowiedzialności karnej za 

podanie nieprawdy– zgodnie z art. 233 k.k. potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

zamieszczonych powyżej”, 

b) zapisu użytego we Wniosku o dofinansowanie kosztów wybudowania przyłącza ciśnieniowego do 

kanalizacji sanitarnej - stanowiącym Załącznik Nr 2 do "Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na 

dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków 

i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej" o treści „Świadomy odpowiedzialności karnej za 

podanie nieprawdy – zgodnie z art. 233 k.k. potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

zamieszczonych powyżej”. 

 

Uzasadnienie 

 

Rada Gminy Sicienko podjęła w dniu 31 sierpnia 2016 r. uchwałę Nr XVIII/157/16 w sprawie przyjęcia 

zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko 

przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej. Uchwała 

wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu 29 września 2016 r. i była przedmiotem 

badania nadzorczego na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 27 października 2016 r. O terminie posiedzenia 

Kolegium, pismem z dnia 21 października 2016 r., znak RIO-KA-4010-26-5/2016 zawiadomiony został Wójt 
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Gminy Sicienko, który nie przybył na obrady i nie upoważnił innego przedstawiciela Gminy do uczestnictwa 

w posiedzeniu Kolegium. 

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Sicienko ustaliła wniosek o dofinansowanie kosztów zakupu 

i wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków - Załącznik Nr 1 do zasad udzielania i rozliczania dotacji 

(…) oraz wniosek o dofinansowanie kosztów wybudowania przyłącza ciśnieniowego do kanalizacji sanitarnej - 

Załącznik Nr 2 do zasad udzielania i rozliczania dotacji (…). Jak wskazano w sentencji niniejszej uchwały, 

w wyżej wymienionych wnioskach zawarto następujące oświadczenie: „Świadomy odpowiedzialności karnej 

za podanie nieprawdy – zgodnie z art. 233 k.k. potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

zamieszczonych powyżej”. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.) samorząd terytorialny i jego organy działają na podstawie 

i w granicach prawa, tym samym organy te nie są upoważnione do regulowania tego co już zostało ustawowo 

uregulowane, ani też do wychodzenia poza zakres ustawowy. Stosownie do zapisu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn zm.), gminie przysługuje prawo 

stanowienia aktów praw miejscowego. Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) organ stanowiący podejmuje uchwały w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4 ustawy obejmujących w szczególności kryteria 

wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 

i sposobu jej rozliczania. 

Podane w ww. załącznikach zapisy w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie 

nieprawdy – zgodnie z art. 233 k.k. potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

zamieszczonych powyżej” wykraczają poza ustawowy zakres kompetencji naruszając art. 233 § 6 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. z 2016 r. poz. 1137) w związku z art. 403 ust.5 ww. ustawy 

Prawo ochrony środowiska, bowiem wymienione powyżej przepisy kodeksu karnego oraz prawa materialnego 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej nie dają możliwości uchwałodawcy nakładania na beneficjenta 

obowiązków potwierdzania danych pod groźbą odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami kodeksu 

karnego. 

Uwzględniając powyższe ustalenia Kolegium Izby, postanowiło jak w sentencji. 

 

Pouczenie: 

Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje Gminie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Bydgoszczy, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 30 dni od daty 

doręczenia niniejszej uchwały. 

 

Przewodniczący Kolegium 

Tadeusz Dobek 
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