
 

 

UCHWAŁA NR XXII/2556/2017 

z dnia 24 października 2017 r. 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w wyniku przeprowadzonego postępowania 

nadzorczego w sprawie uchwały Nr XLIV/358/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 

20 września 2017 roku „w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowej na zadania służące tworzeniu 

warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Baranów Sandomierski”, 

działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 2 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 91 ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.): 

S t w i e r d z a 

nieważność postanowień zawartych w § 4 ust. 2 ww. uchwały, z powodu istotnego naruszenia 

art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych (j.t.: Dz. U. z 2014 r. 

poz. 40) w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz.U. 

z 2016 r. poz. 1870). 

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

W dniu 20 września 2017 r. Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim podjęła uchwałę 

Nr XLIV/358/17„w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowej na zadania służące tworzeniu 

warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Baranów Sandomierski”. 

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  w dniu 5 października 

2017 roku.   

Badając wskazaną uchwałę w trybie nadzoru Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 

uchwałą Nr XXI/2395/2017, z dnia 10 października 2017 roku wszczęło postępowanie nadzorcze stwierdzając, 

co następuje: 

Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim określając w przedmiotowej uchwale tryb udzielania dotacji 

celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu 

Gminy Baranów Sandomierski, ustaliła m.in. w § 4 ust. 2, że: „Rozpatrzenie 

wniosku może być uzależnione od złożenia przez Wnioskodawcę w określonym terminie dodatkowych 

informacji lub dokumentów”.         

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zważyło, co następuje: 

Stosownie do postanowień przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym, do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należy stanowienie w innych sprawach 

zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Zgodnie zaś z postanowieniami art. 17 ust. 1 ustawy 

z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) stowarzyszenie 

ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy, 

z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w zakresie 

udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających 
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w celu osiągnięcia zysku. Tryb postepowania o udzielenie dotacji na inne zadnia niż określone w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposób jej rozliczania oraz sposób 

kontroli wykonywania zadania zleconego, określa zgodnie z art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, 

w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie 

jawności postepowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia. 

Uchwała taka jest aktem prawa miejscowego, o charakterze abstrakcyjnym i generalnym, zawierającym 

przepisy ogólnie obowiązujące, skierowane do bliżej nieokreślonego kręgu podmiotów. Regulacje w niej 

zawarte muszą być sformułowane w sposób jasny i precyzyjny. Tak aby ich stosowanie w praktyce 

nie powodowało wątpliwości co do możliwości dowolnego ustalania terminów i rodzajów dodatkowych 

informacji lub dokumentów, od spełnienia których uzależnione może być rozpatrzenie wniosku. 

Tymczasem regulacja zawarta w § 4 ust. 2 badanej uchwały, stanowiąca, że: „Rozpatrzenie wniosku może 

być uzależnione od złożenia przez Wnioskodawcę w określonym terminie dodatkowych informacji 

lub dokumentów”, w sposób jasny i precyzyjny nie określa terminu ani też rodzaju informacji lub dokumentów, 

od złożenia których może być uzależnione rozpatrzenie wniosku o dotację, czym w istotny sposób narusza 

przepis art. 17 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w związku z art. 221 ust. 4 ustawy 

o finansach publicznych. Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim nie usunęła  stwierdzonej 

nieprawidłowości we wskazanym terminie.   

Mając na uwadze powyższe ustalenia Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji niniejszej uchwały. 

Na powyższą uchwałę Kolegium Izby przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Kolegium Izby, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

niniejszej uchwały. 

  

 

PREZES 

 

dr Zbigniew K. Wójcik 
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