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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Dz. U. Nr 78 
poz. 483, ze zm.;

ustawa o RIO ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
– Dz. U. z 2019 r. poz. 2137, ze zm.;

u.s.g. lub ustawa 
o samorządzie 

gminnym

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, ze zm.;

u.s.p. lub ustawa 
o samorządzie 

powiatowym

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – Dz. U. z 2020 r 
 poz. 920, ze zm.;

u.s.w. lub ustawa 
o samorządzie 
województwa

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa – Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1668, ze zm.;

ustawy samorządowe 
lub ustawy o jst

ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa;

u.o.a.n. lub ustawa 
o ogłaszaniu aktów 

normatywnych

ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych – Dz. U. z 2019 r. poz. 1461;

k.p.a. lub Kodeks 
postępowania 

administracyjnego

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
– Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.;

ustawa – Ordynacja 
podatkowa

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1540, ze zm.;

rozporządzenie 
w sprawie 

organizacji RIO

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie 
siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szcze-
gółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania – Dz. U. 
Nr 167, poz. 1747;

z.t.p. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 
„Zasad techniki prawodawczej” – Dz. U. z 2016 r. poz. 283;

jst jednostka samorządu terytorialnego;

RIO regionalna izba obrachunkowa;

WIAS wydział informacji, analiz i szkoleń wchodzący w skład struktury organiza-
cyjnej RIO;

WSA Wojewódzki Sąd Administracyjny;

NSA Naczelny Sąd Administracyjny;

akty prawa 
miejscowego

akty zawierające normy prawne, stanowiące źródło prawa obowiązującego 
na obszarze działania organów, które je ustanowiły;

środki nadzoru orzeczenia wydawane przez organy nadzoru w stosunku do aktów prawa 
miejscowego niezgodnych z prawem, tj. rozstrzygnięcia nadzorcze w sprawie 
stwierdzenia ich nieważności w całości lub w części bądź wskazania nieistot-
nego naruszenia prawa.
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Decentralizacja władzy publicznej, poprzez przyznanie organom jednostek 
samorządu terytorialnego uprawnień do stanowienia prawa powszechnie 
obowiązującego na terenie ich działania, nie oznacza, że mają one pełną 
autonomię w tym zakresie. Zobowiązane są do działania w ramach prawa 
i na jego podstawie. Zgodnie z art. 171 Konstytucji RP, działalność samo-
rządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności. 
Organami nadzoru są: Prezes RM, wojewodowie, a w zakresie spraw finan-
sowych – regionalne izby obrachunkowe.1

W 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę sprawowania 
przez wojewodów nadzoru nad stanowieniem aktów prawa miejscowego 
przez jednostki samorządu terytorialnego, która wykazała m.in., że woje-
wodowie nie zapewnili jednolitej oceny legalności aktów prawa miej-
scowego, wydanych w takim samym stanie faktycznym i prawnym, jak 
również w sposób zróżnicowany stosowali przepisy regulujące prowa-
dzenie postępowania nadzorczego2. Kontrola ta nie obejmowała aktów 
prawa miejscowego, dotyczących spraw finansowych, nad którymi nad-
zór sprawuje inny organ, tj. regionalne izby obrachunkowe. W niniejszej 
kontroli zbadana została działalność regionalnych izb obrachunkowych 
w powyższym zakresie.

Szczegółowy zakres właściwości rzeczowej RIO, jako organu nadzoru 
nad działalnością jst, określony został w ustawie o RIO. Regionalne izby 
obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki 
finansowej, sprawującymi nadzór nad działalnością jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie uchwał i zarządzeń podejmowanych przez 
organy jst w sprawach wskazanych w tej ustawie. Nadzorowi regionalnych 
izb obrachunkowych podlegają m.in. akty prawa miejscowego, które doty-
czą zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jst, a także podatków 
i opłat lokalnych, do których zastosowanie mają przepisy ustawy – Ordy-
nacja podatkowa.

Na terenie Polski funkcjonuje 16 RIO, których zasięg działania obejmuje 
obszar poszczególnych województw. W każdej RIO działa kolegium, do któ-
rego wyłącznej kompetencji należy m.in. orzekanie o nieważności uchwał 
i zarządzeń podejmowanych przez organy jst. Uchwały kolegium RIO zapa-
dają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby 
członków kolegium. W posiedzeniu kolegium ma prawo uczestniczyć 
przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. Rozstrzy-
gnięcia nadzorcze, postanowienia i opinie kolegium w sprawach objętych 
ustawą podejmowane są w formie uchwał3.

Liczba uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego 
oraz związków komunalnych (w tym uchwał stanowiących akty prawa 
miejscowego), podlegających badaniu przez RIO, stale rośnie. Podczas gdy 
w 1993 r. uchwał i zarządzeń takich było 14,1 tys., to w 2001 r. ich liczba 
wyniosła 110,7 tys., a w 2020 r. – 178,9 tys.

1  Ostatnie wystąpienie pokontrolne z kontroli w RIO zostało podpisane w dniu 10 grudnia 2021 r.

2  Informacja o wynikach kontroli Nadzór wojewodów nad stanowieniem prawa przez organy 
jednostek samorządu terytorialnego – Nr ewid. 186/2019/P/19/103/LWA.

3  Ustawa o RIO oraz rozporządzenie w sprawie organizacji RIO.

Pytanie definiujące  
cel główny kontroli
Czy regionalne izby 
obrachunkowe sprawowały 
skuteczny nadzór  
nad stanowieniem prawa 
przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego?

Jednostki kontrolowane 
Kontrolą objęto regionalne 
izby obrachunkowe 
w: Bydgoszczy, Łodzi, 
Olsztynie, Opolu, Poznaniu, 
Rzeszowie, Wrocławiu 
i Zielonej Górze.

W informacji wykorzystano 
również wyniki  
kontroli rozpoznawczej  
R/21/001/LWA 
w Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej 
w Warszawie.

Okres objęty kontrolą
Lata 2019–2021  
(do czasu zakończenia 
czynności kontrolnych1), 
z wykorzystaniem  
dowodów sporządzanych 
przed tym okresem,  
jeżeli było to niezbędne  
do realizacji celu kontroli.
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Infografika nr 1 
Liczba uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych, 
w tym liczba aktów prawa miejscowego, zbadanych przez regionalne izby obrachunkowe 
w wybranych latach z okresu 2001–2020

110 729
120 879

150 905

168 653
175 752 180 648 178 875

26 958
17 726

11 196 13 387 20 631 24 215 25 144

Łączna liczba uchwał i zarządzeń j.s.t. oraz związków komunalnych zbadanych przez RIO

Liczba uchwał i zarządzeń j.s.t. oraz związków komunalnychzbadanych przez RIO 
stanowiących akty prawa miejscowego
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Źródło: opracowanie własne NIK na  podstawie sprawozdań Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych 
z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Sytuacja ta może negatywnie wpływać na prawidłowość i skuteczność realiza-
cji przez regionalne izby obrachunkowe zadań nadzorczych nad stanowieniem 
prawa przez jst, biorąc pod uwagę, że limity liczby członków kolegiów poszcze-
gólnych regionalnych izb obrachunkowych określone w rozporządzeniu w spra-
wie organizacji RIO, w łącznym wymiarze 236 osób, nie były zmieniane od daty 
wejścia w życie tego rozporządzenia, tj. od 11 sierpnia 2004 r. W efekcie, podczas 
gdy w 2004 r. na jednego członka kolegium (przy założeniu pełnej obsady na tych 
stanowiskach) przypadało średnio do zbadania ok. 512 uchwał i zarządzeń 
jst oraz związków jst, to w latach 2019–2020 liczba ta wynosiła ponad 700.
Negatywny wpływ na prawidłowość realizacji zadań nadzorczych, może też 
mieć spadek zatrudnienia w regionalnych izbach obrachunkowych. Zatrud-
nienie w tych instytucjach, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, które 
w 2005 r. (wg stanu na koniec roku) wynosiło 1351 osób (bez uwzględnie-
nia nieetatowych członków kolegiów), w kolejnych latach stopniowo się 
zmniejszało i w 2020 r. wyniosło 1206 osób.

Infografika nr 2  
Zatrudnienie w regionalnych izbach obrachunkowych w wybranych latach z okresu 2005–2020 
(w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) wg stanu na koniec roku

Liczba pracowników
w przeliczeniu 
na pełne etaty

zatrudnienie 
na koniec roku

Liczba nieetatowych
 członków Kolegium

2005 2010 2014 2017 2018 2019 2020

22 23 20 12 15 17 15

1351 1338 1294 1237 1232 1214 1206

Źródło: opracowanie własne NIK na  podstawie sprawozdań Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych 
z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego.
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Regionalne izby obrachunkowe, których działalność objęto kontrolą,  
nie we wszystkich przypadkach sprawowały skuteczny nadzór nad stanowie-
niem prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego, 
tj. nie wszystkie, naruszające w sposób istotny przepisy prawa, akty prawa 
miejscowego zostały rozstrzygnięciem nadzorczym uznane za nieważne,  
a tym samym wyeliminowane z obrotu prawnego.

W 43 przypadkach, co stanowiło 7,6% zbadanych przez NIK spraw, RIO 
nie zakwestionowały zgodności z prawem przesłanych do nadzoru aktów 
prawa miejscowego, pomimo iż zawierały one regulacje, które w przypadku 
innych aktów prawa miejscowego zostały uznane przez te same RIO za nie-
zgodne z prawem. Wynikało to ze stosowania niejednolitych ocen w sto-
sunku do aktów, dotyczących tych samych zagadnień i naruszających te same 
przepisy prawa oraz wydanych w analogicznych stanach faktycznych i praw-
nych. W efekcie, niektóre z aktów prawa miejscowego niezgodne z prawem, 
w związku z podjęciem przez kolegium RIO rozstrzygnięcia nadzorczego,  
nie obowiązywały, natomiast inne, wobec niepodjęcia takiego rozstrzygnięcia, 
obowiązywały nadal, jako zgodne z prawem.

Kolegia RIO nie zawsze też w sposób jednolity stosowały określone środki nad-
zoru w stosunku do aktów prawa miejscowego jst uznanych za niezgodne z pra-
wem. W czterech z dziewięciu skontrolowanych RIO, NIK stwierdziła dziewięć 
przypadków (co stanowiło 9,1% zbadanych spraw) wydania przez kolegium RIO 
uchwały w sprawie wskazania nieistotnego naruszenia prawa, podczas gdy nie-
prawidłowości takie w innych aktach uznane zostały za istotne naruszenie prawa 
i kolegia RIO orzekły o nieważności tych aktów w części lub w całości.

Stwierdzono również 11 przypadków odstąpienia przez kolegia RIO od wyda-
nia rozstrzygnięcia nadzorczego lub umorzenia prowadzonego postępowania 
nadzorczego, w sytuacji zobowiązania się jednostki samorządu terytorialnego 
do dokonania zmiany lub uchylenia wadliwego aktu we własnym zakresie. 
Oznaczało to, w istocie, zrzeczenie się ustawowych kompetencji przez organ 
nadzoru, który zobowiązany jest w przypadku każdego stwierdzenia istotnego 
naruszenia prawa przez badany akt (według stanu prawnego w chwili jego 
wydania), do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego.

Regionalne izby obrachunkowe, których działalność objęto kontrolą, nie zawsze 
wywiązywały się z obowiązku umożliwienia przedstawicielom jst udziału 
w postępowaniach nadzorczych w sprawie stwierdzenia nieważności wyda-
nych przez jst aktów prawa miejscowego, w tym w szczególności w posiedze-
niach kolegiów RIO, na których podejmowane były decyzje w tej sprawie.

Choć skala stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości była stosunkowo nie-
wielka, to biorąc pod uwagę znaczenie aktów prawa miejscowego, określają-
cych m.in. prawa i obowiązki obywateli w zakresie podatków i opłat lokalnych 
oraz warunków i zasad uzyskania dotacji z budżetu jednostek samorządu tery-
torialnego, ich waga jest znacząca. Zasada zaufania obywatela do prawa stano-
wionego przez organy administracji publicznej powinna bowiem opierać się 
na pewności prawa, co wiąże się ze zrozumieniem przesłanek działania tych 
organów oraz przewidywaniem konsekwencji prawnych określonych działań.

Nadzór nad stanowieniem prawa miejscowego utrudniało nieuregulowa-
nie w aktach normatywnych w sposób wystarczający i jednoznaczny, zasad 
sprawowania nadzoru nad tą działalnością przez organy nadzorcze. Stoso-
wana przez regionalne izby obrachunkowe procedura prowadzenia postępo-
wań nadzorczych na etapie ich wszczęcia bądź umorzenia, była zróżnicowana. 
Przewidziany w ustawach samorządowych wymóg odpowiedniego stosowania 
w postępowaniu nadzorczym przepisów Kodeksu postępowania administracyj-
nego, nastręczał wielu problemów interpretacyjnych, które przepisy i w jakim 
zakresie należy stosować.

Nie we wszystkich 
przypadkach nadzór 
regionalnych izb 
obrachunkowych  
nad stanowieniem 
prawa miejscowego 
przez jst był skuteczny
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Wpływ na wystąpienie nieprawidłowości mogła mieć również zwiększająca się 
liczba aktów prawa podlegających nadzorowi RIO, przy niezmienionych limi-
tach liczby członków kolegiów.

W ramach swoich zadań, regionalne izby obrachunkowe podejmowały szereg 
działań prewencyjnych i wspierających wobec jednostek samorządu terytorial-
nego w zakresie prawidłowego stanowienia prawa miejscowego. Nie prowa-
dziły jednak analiz dotyczących skali i przyczyn występowania niejednolitości 
dokonywanych przez kolegium RIO ocen zgodności z przepisami prawa aktów 
stanowionych przez organy jst oraz niejednolitości stosowanych wobec nich 
środków nadzoru.
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Do dziewięciu regionalnych izb obrachunkowych, których działalność skon-
trolowano, wpłynęło w okresie objętym kontrolą4 ogółem 21 475 aktów prawa 
miejscowego wydanych przez organy jst, z czego 18 348 (tj. 85,4%) stanowiły 
uchwały jst dotyczące podatków i opłat lokalnych, a 3127 (tj. 14,6%) uchwały 
jst dotyczące zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jst. W wyniku 
badania ww. aktów, kolegia RIO, w przypadku 2020 z nich (co stanowiło  
9,4% ogółu zbadanych przez RIO aktów prawa miejscowego), wydały rozstrzy-
gnięcia nadzorcze, w których stwierdziły nieważność tych aktów w części 
lub w całości, natomiast w przypadku 194 (co stanowiło 0,9%) wskazały nie-
istotne naruszenie prawa. [str. 15–19]

Skontrolowane regionalne izby obrachunkowe nie zawsze w sposób jedno-
lity przeprowadzały weryfikację aktów prawa miejscowego jst i oceniały 
ich zgodność z prawem. Spośród zbadanych przez NIK ogółem 564 aktów 
prawa miejscowego, których zgodność z prawem nie została zakwestionowana 
przez kolegia RIO, 43 (tj. 7,6%) zawierały regulacje, które w przypadku 
innych aktów dotyczących tej samej sfery działalności, w analogicznych 
stanach faktycznych i prawnych, w wydanych rozstrzygnięciach nadzor-
czych zostały uznane za niezgodne z prawem. Występowanie takich sytu-
acji stwierdzono w pięciu5 z dziewięciu regionalnych izb obrachunkowych 
objętych kontrolą. Ponadto w dwóch6 z ww. pięciu regionalnych izb obra-
chunkowych nie zawsze sprawdzano, czy jst wywiązały się z obowiązku 
przedstawienia projektów uchwał do wglądu innym organom.

Skutkiem tego, akty niezgodne z prawem, wydane przez część jst, zostały roz-
strzygnięciami nadzorczymi kolegium RIO, wyeliminowane z obrotu praw-
nego, podczas gdy w innych jst, wobec niepodjęcia tych rozstrzygnięć, akty 
naruszające te same przepisy prawa obowiązywały nadal, jako zgodne 
z prawem. Jedynie w ośmiu z ww. 43 spraw, niejednolitość ocen wynikała  
ze zmiany interpretacji przepisów prawa przez kolegium RIO. W pozostałych 
przypadkach, prezesi RIO, jako przyczyny tej sytuacji, wskazywali na niedo-
skonałość obowiązujących przepisów prawa, brak stabilności orzecznictwa 
sądowego. Podkreślali również fakt, że członkowie kolegium RIO są niezawiśli 
w wypowiadaniu się na temat zgodności z prawem aktów prawa miejscowego 
i podlegają w tym zakresie jedynie ustawom. Odnosząc się do ww. argumen-
tów, NIK zauważa, że niezawisłość nie oznacza prawa do dowolności, a organy 
nadzoru powinny szczególnie zadbać o jednolitość oceny zgodności z pra-
wem aktów prawa miejscowego, dotyczących tej samej sfery działalności 
i wydanych w tym samym stanie faktycznym i prawnym. [str. 19–23]

Kolegia RIO nie zawsze też w sposób jednolity stosowały określone środki 
nadzoru w stosunku do aktów prawa miejscowego jst uznanych za niezgodne 
z prawem. Spośród zbadanych przez NIK ogółem 99 uchwał kolegium RIO 
wskazujących na występowanie nieistotnych naruszeń prawa w aktach prawa 

4  W przypadku kontroli planowej przeprowadzonej w ośmiu regionalnych izbach obrachunkowych 
badaniem NIK objęto akty prawa miejscowego jst, które wpłynęły do tych jednostek w okresie 
2019–2021 (I półrocze), a w przypadku kontroli rozpoznawczej przeprowadzonej w Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Warszawie – akty prawa miejscowego jst, które wpłynęły w okresie 
2019–2021 (do 25 maja).

5  RIO w: Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu.

6  RIO w Łodzi i Wrocławiu.
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miejscowego jst, w dziewięciu przypadkach (tj. 9,1%) nieprawidłowo-
ści takie w innych aktach uznane zostały za istotne naruszenie prawa 
i kolegia RIO orzekły o nieważności tych aktów w części lub w całości. 
Występowanie takich sytuacji NIK stwierdziła w czterech7 z dziewięciu 
skontrolowanych RIO. Wskazanie przez kolegium RIO nieistotnego naru-
szenia prawa, zamiast podjęcia rozstrzygnięcia nadzorczego, stwierdza-
jącego nieważność uchwały jst, skutkowało tym, że wadliwe akty prawa 
miejscowego weszły w życie.

Niejednolitość w stosowaniu przez kolegium RIO środków nadzorczych 
w ww. przypadkach była spowodowana, jak wynika z treści uchwał kole-
giów RIO, uwzględnianiem przy podejmowaniu decyzji w tych sprawach 
przyczyn, które doprowadziły do powstania danej niezgodności z prawem 
bądź skutków, jakie spowodowałoby stwierdzenie nieważności uchwały 
jst. W odniesieniu do tej sytuacji należy jednak zauważyć, że przepisy 
ustaw samorządowych nie przewidują możliwości doboru przez organy 
nadzoru (w tym RIO) środków nadzoru, które należy zastosować w sto-
sunku do aktu prawa miejscowego niezgodnego z prawem, przez pry-
zmat oceny przyczyn powstania danej niezgodności bądź skutków, które 
wywoła zastosowanie określonego środka nadzoru w stosunku do wadli-
wego aktu. [str. 23–26]

W trzech, z dziewięciu skontrolowanych przez NIK regionalnych izb obra-
chunkowych, stwierdzono wystąpienie ogółem 11 przypadków (tj. 5,8%  
ze 187 zbadanych) odstąpienia przez kolegium RIO od wydania rozstrzygnięć 
nadzorczych w stosunku do aktów prawa miejscowego jst bądź umorzenia pro-
wadzonych w tych sprawach postępowań nadzorczych, pomimo braku przesła-
nek prawnych i faktycznych uprawniających do takiego działania. W przypadku  
10 z tych spraw, przyczyną było zobowiązanie się jst do dokonania we wła-
snym zakresie zmiany lub uchylenia aktu prawa miejscowego. Występowa-
nie takich przypadków stwierdzono w Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
we Wrocławiu (w odniesieniu do siedmiu uchwał jst), w Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej w Rzeszowie (w odniesieniu do trzech uchwał jst), oraz w Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie (w odniesieniu do jednej uchwały jst).  
Ww. uchwały jst, których dotyczyły prowadzone w RIO postępowania nadzor-
cze, zostały zmienione lub uchylone przez jst po upływie 30-dniowego ter-
minu, w którym mogły być wydane rozstrzygnięcia nadzorcze. W przypadku 
RIO we Wrocławiu, dokonywanie przez jst zmian wadliwych aktów prawa 
miejscowego we własnym zakresie, w części spraw, było wynikiem sugestii 
ze strony członków kolegium RIO, zajmujących się oceną tych aktów.

W odniesieniu do powyższej praktyki, NIK wskazuje, że przepisy ustaw 
samorządowych określające zasady sprawowania nadzoru nad stanowie-
niem prawa przez jst, nie przewidują możliwości odstąpienia przez kole-
gium regionalnej izby obrachunkowej od podjęcia uchwały w przypadku 
stwierdzenia naruszenia prawa w akcie prawa miejscowego. W takim przy-
padku organ nadzoru ma obowiązek orzec o jego nieważności bądź wska-
zać na nieistotne naruszenie prawa w badanej uchwale. Należy podkreślić, 

7  RIO w: Bydgoszczy, Olsztynie, Opolu i Wrocławiu.
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że wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego eliminuje akt prawa miejscowego 
z obrotu prawnego najpóźniej w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania przez 
regionalną izbę obrachunkową i skutkuje nieważnością tego aktu od chwili 
jego wydania, podczas gdy uchylenie lub zmiana takiego aktu przez organ 
jst, eliminuje go z obrotu prawnego dopiero od daty uchylenia, tj. od daty 
wejścia w życie aktu uchylającego lub zmieniającego.  [str. 26–27]

Regionalne izby obrachunkowe, których działalność objęto kontrolą,  
nie zawsze wywiązywały się z obowiązku umożliwienia przedstawicielom 
jst udziału w postępowaniach nadzorczych w sprawie stwierdzenia nie-
ważności wydanych przez jst aktów prawa miejscowego, w tym w szcze-
gólności w posiedzeniach kolegiów RIO, na których podejmowane były 
decyzje w tej sprawie. Na 533 zbadane przez NIK postępowania nadzorcze,  
w 11 przypadkach nie poinformowano jst o prowadzeniu postępowania 
nadzorczego oraz/bądź o terminie posiedzenia kolegium RIO, na którym 
rozpatrywana była uchwała jst. Osiem takich przypadków wystąpiło w RIO 
w Poznaniu, a trzy w RIO w Olsztynie.
Ponadto w pięciu RIO8, z dziewięciu objętych kontrolą, stwierdzono ogó-
łem 67 przypadków zawiadomienia jst o terminie posiedzenia kolegium, 
na którym rozpatrywana miała być uchwała jst oraz o możliwości udziału 
w tym posiedzeniu przedstawicieli jst na jeden lub dwa dni, przed datą 
posiedzenia kolegium, a w dwóch przypadkach – dopiero w dniu posiedze-
nia. W ocenie NIK, takie postępowanie mogło w sposób istotny utrudniać 
przedstawicielom jst właściwe przygotowanie się do udziału w posiedze-
niach kolegium RIO bądź, w skrajnych przypadkach przesłania zawiado-
mień w dniu posiedzenia, w ogóle go uniemożliwić.  [str. 27–29]

W regionalnych izbach obrachunkowych nie stosowano jednakowych zasad 
przy prowadzeniu postępowań nadzorczych. W czterech9, z dziewięciu RIO 
objętych kontrolą NIK, stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, zawiadamiano jst o wszczęciu postępowań nadzorczych 
oddzielnie lub łącznie z zawiadomieniem tych jednostek o terminie posie-
dzenia kolegium, na którym rozpatrywana miała być uchwała jst, w sto-
sunku do której prowadzone było postępowanie nadzorcze. W pozostałych 
pięciu RIO, ograniczano się do przesłania zawiadomień o terminie posie-
dzenia kolegium RIO oraz o możliwości wzięcia udziału przedstawicieli jst 
w tym posiedzeniu. W trzech skontrolowanych RIO10, w związku z postano-
wieniami art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, umarzano 
w sposób formalny (tj. poprzez wydanie stosownej uchwały przez kole-
gium RIO) wszczęte postępowania nadzorcze, niezakończone wydaniem 
rozstrzygnięć nadzorczych. W pozostałych sześciu RIO, kolegia nie podej-
mowały uchwał o umorzeniu postępowań.
Główną przyczyną opisanych różnic było nieokreślenie w przepisach prawa 
szczegółowych zasad prowadzenia przez organy nadzoru postępowań nad-
zorczych w sprawie stwierdzenia nieważności aktów prawa miejscowego.  
Przewidziany w ustawach samorządowych wymóg odpowiedniego stosowa-

8  RIO w: Łodzi, Olsztynie, Opolu, Warszawie i Wrocławiu.

9  RIO w: Bydgoszczy, Opolu, Poznaniu i Rzeszowie.

10  RIO w: Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie.
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nia w postępowaniu nadzorczym przepisów Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego, nastręczał wielu problemów interpretacyjnych, co prowadziło 
do różnic, które przepisy i w jakim zakresie należy stosować.  [str. 29–31]

We wszystkich 526 zbadanych przez NIK postępowaniach nadzorczych 
zakończonych wydaniem rozstrzygnięć nadzorczych, uchwały kolegiów 
RIO podjęte zostały terminowo, tj. w terminie 30 dni od daty wpływu aktu 
prawa miejscowego, oraz zgodnie z zasadami postępowania określonymi 
w art. 18 ust. 2 ustawy o RIO, tj. bezwzględną większością głosów, w obecno-
ści wymaganej liczby członków kolegium. Rozstrzygnięcia nadzorcze zawie-
rały wszystkie wymagane informacje, tj. uzasadnienie faktyczne i prawne 
oraz pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nad-
zorcze do sądu administracyjnego. Skierowanie w dwóch przypadkach przez 
kolegia RIO, których działalność objęto kontrolą, skarg do sądu na akty prawa 
miejscowego jst nie wynikało z opóźnień przy wydawaniu rozstrzygnięć nad-
zorczych, lecz z ponownej analizy przez kolegia aktów prawa miejscowego, 
które pierwotnie uznano za zgodne z prawem. [str. 31]

Skargi jst do sądu dotyczyły 43 (tj. 2,1%) rozstrzygnięć nadzorczych wyda-
nych przez skontrolowane RIO w okresie objętym kontrolą. W 11 przypad-
kach (co stanowiło 25,6% zaskarżonych rozstrzygnięć) sądy administracyjne 
(do czasu zakończenia kontroli) uznały skargi za zasadne i uchyliły rozstrzy-
gnięcia nadzorcze, z czego w dziewięciu przypadkach wyroki sądów w tych 
sprawach stały się prawomocne. W 27 sprawach (co stanowiło 62,8% zaskar-
żonych rozstrzygnięć) skargi jst zostały oddalone lub postępowania sądowe 
w tej sprawie zostały umorzone na skutek wycofania skarg przez jst, z czego 
w 21 przypadkach wyroki sądów w tych sprawach stały się prawomocne. 
W pozostałych pięciu sprawach – skargi jst, do czasu zakończenia kontroli 
NIK, nie zostały rozpatrzone przez WSA. [str. 32]

W siedmiu11, z dziewięciu regionalnych izbach obrachunkowych, któ-
rych działalność objęto kontrolą, nie zidentyfikowano części sprzecz-
nych z przepisami prawa aktów prawa miejscowego wydanych przez jst.  
W 55 przypadkach (co stanowiło 0,3% ogólnej liczby aktów prawa miej-
scowego przesłanych do nadzoru RIO) wadliwe akty prawa miejscowego 
zostały uznane przez sądy administracyjne za nieważne (w całości lub w czę-
ści) w wyniku rozpatrzenia skarg skierowanych do sądów, m.in. przez pro-
kuratorów, osoby fizyczne lub inne podmioty i organy. [str. 32–33]

Wszystkie skontrolowane regionalne izby obrachunkowe podejmowały 
działania prewencyjne i wspierające wobec jst w zakresie prawidłowego 
tworzenia prawa miejscowego. Polegały one m.in. na kierowaniu do tych 
jednostek pism zawierających informacje dotyczące wykładni przepisów 
prawa w sytuacji ich nowelizacji bądź powielania w uchwałach organów 
jst tego samego rodzaju błędów, a także na organizacji spotkań i szkoleń, 
których przedmiotem były zmiany przepisów prawa powszechnie obo-
wiązującego, mające wpływ na prawo miejscowe stanowione przez jst. 
W 2020 r. realizację planów szkoleń w tym zakresie utrudniła epidemia 
COVID-19. [str. 33–34]

11  Dotyczyło to RIO w: Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.
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Liczba członków kolegiów poszczególnych RIO objętych kontrolą była zróżni-
cowana i wynikała z limitów określonych w rozporządzeniu w sprawie orga-
nizacji RIO. Brak zmiany od 2004 r. tych limitów przekładał się na istotny 
wzrost obciążenia członków kolegium pracą nadzorczą. Nakładały się 
na to problemy z obsadzeniem wakujących stanowisk członków kolegium,  
ze względu na brak zainteresowania ze strony osób posiadających wymagane 
kwalifikacje do pełnienia tej funkcji, czego powodem, według opinii preze-
sów RIO, było zbyt niska wysokość wynagrodzenia, które mogli zaoferować. 
Niewystarczająca w relacji do potrzeb liczba członków kolegiów RIO mogła 
być jedną z przyczyn występowania nieprawidłowości w realizacji zadań nad-
zorczych stwierdzonych w ramach niniejszej kontroli.  [str. 34–37]

W większości skontrolowanych regionalnych izb obrachunkowych wdro-
żono różnego rodzaju rozwiązania organizacyjne oraz narzędzia na rzecz 
usprawnienia realizacji zadań nadzorczych przez członków kolegium.  
We wszystkich RIO, podział zadań nadzorczych polegał na przypisy-
waniu przez prezesów RIO członkom kolegium do całościowego nad-
zoru określonej liczby jednostek samorządu terytorialnego. W czterech 
z nich12, w proces ten zaangażowano również pracowników wydziałów 
informacji, analiz i szkoleń, którym powierzono wykonywanie różnego 
rodzaju czynności wspomagających, m.in. badanie kompletności prze-
słanych aktów prawa oraz dokonywanie wstępnych analiz ich zgodności 
z prawem. W siedmiu RIO 13, realizację zadań w tym zakresie wspierały 
systemy informatyczne, za pośrednictwem których możliwe było m.in. 
monitorowanie terminowości procedowania spraw przez członków kole-
gium. W sześciu RIO14 wprowadzono wewnętrzne uregulowania, określające 
w zróżnicowanym stopniu szczegółowości, zasady postępowania przy reali-
zacji przedmiotowych zadań.  [str. 37–39]

Realizacja zadań nadzorczych objęta była w poszczególnych RIO analizami 
ryzyka, w których określano rodzaje zagrożeń oraz działania zapobiegaw-
cze. Jednak w żadnym ze skontrolowanych RIO nie przeprowadzano analiz 
dotyczących przyczyn i skali występowania niejednolitości dokonywanych 
przez kolegium RIO ocen zgodności z przepisami prawa aktów stanowio-
nych przez organy jst oraz rodzaju stosowanych środków nadzoru. NIK nie 
podziela argumentów podawanych przez prezesów RIO, którzy niepodej-
mowanie tego rodzaju działań tłumaczyli m.in. niezawisłością członków 
kolegium. Zdaniem NIK, wyniki takich analiz stanowić mogą istotne źródło 
informacji dla prezesów, członków kolegium i pracowników RIO, co w kon-
sekwencji może przyczynić się do poprawy jakości i skuteczności nadzoru 
tego organu nad stanowieniem prawa przez jst.  [str. 39–40]

12  Dotyczyło to RIO w: Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie.

13  Dotyczyło to RIO w: Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

14  Dotyczyło to RIO w: Bydgoszczy, Opolu, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.
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Wyniki kontroli wskazują, że obowiązek odpowiedniego stosowania 
w postępowaniu nadzorczym przepisów k.p.a., określony w art. 91 ust. 5 
ustawy o samorządzie gminnym15, budzi wiele wątpliwości interpreta-
cyjnych, czego dowodzi zróżnicowana praktyka regionalnych izb obra-
chunkowych m.in. w zakresie wszczynania postępowania, zawiadamiania  
o tej okoliczności, czy też umarzania postępowania.
Zróżnicowaną praktykę w tym zakresie, Najwyższa Izba Kontroli stwier-
dziła również w kontroli przeprowadzonej w 2019 r., dotyczącej nadzoru 
wojewodów nad stanowieniem prawa przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego16.
Wobec powyższego, Najwyższa Izba Kontroli, ponawia sformułowany 
w wyniku ww. kontroli wniosek o rozważenie wprowadzenia odrębnego 
uregulowania zasad postępowania nadzorczego, które zastąpiłoby lub uzu-
pełniło treść art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym17, zobowiązu-
jącego organy nadzoru do odpowiedniego stosowania przepisów k.p.a., 
np. o taksatywne wyliczenie przepisów k.p.a., które znajdują zastosowa-
nie w postępowaniu nadzorczym w celu doprecyzowania, a co za tym idzie 
ujednolicenia zasad prowadzenia postępowań nadzorczych.

W związku ze stwierdzonymi w wyniku kontroli przypadkami stosowa-
nia przez regionalne izby obrachunkowe niejednolitych ocen w stosunku 
do aktów prawa miejscowego, dotyczących tych samych zagadnień i naru-
szających te same przepisy oraz wydanych w analogicznych stanach fak-
tycznych i prawnych, co prowadziło m.in. do niepełnej eliminacji z obrotu 
prawnego niezgodnych z prawem aktów prawa miejscowego, NIK wnio-
skuje o objęcie tego obszaru działalności RIO okresową analizą przyczyn 
występowania niejednolitości ocen, w celu zapobieżenia występowania 
tych zjawisk.

15  I odpowiednio art. 79 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art 82 ust. 6 ustawy  
o samorządzie województwa.

16  Informacja o wynikach kontroli Nadzór wojewodów nad stanowieniem prawa przez organy 
jednostek samorządu terytorialnego – Nr ewid. 186/2019/P/19/103/LWA.

17  I odpowiednio art. 79 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art 82 ust. 6 ustawy  
o samorządzie województwa.

Prezes Rady Ministrów

Prezesi regionalnych  
izb obrachunkowych
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5.1. Wykonywanie zadań nadzorczych nad stanowieniem 
prawa miejscowego

5.1.1. Akty prawa miejscowego jst objęte nadzorem oraz zastosowane 
środki nadzoru

Do regionalnych izb obrachunkowych, których działalność nadzorczą  
nad stanowieniem prawa miejscowego objęto kontrolą planową18, wpły-
nęło w latach 2019–2021 (I półrocze) ogółem 194 653 uchwał i zarządzeń 
jst, z których 17 155 (tj. 8,8%) było aktami prawa miejscowego. Najwięcej 
uchwał i zarządzeń wydanych przez organy jst, w tym aktów prawa miej-
scowego, wpłynęło w latach 2019–2021 (I półrocze) do:
– RIO w Rzeszowie (odpowiednio: 35 746 i 2382);
– RIO w Poznaniu (odpowiednio: 33 265 i 3652);
– RIO w Łodzi (odpowiednio: 30 852 i 2984).
Najmniej uchwał i zarządzeń wydanych przez organy jst, w tym aktów 
prawa miejscowego przekazanych zostało w tym okresie do RIO w Zielonej 
Górze (odpowiednio: 14 994 i 1080) oraz do RIO w Opolu (odpowiednio:  
15 775 i 1200).
Do RIO w Warszawie, której działalność nadzorcza w ww. zakresie objęta 
została kontrolą rozpoznawczą, wpłynęło w latach 2019–2021 (do 25 maja) 
ogółem 46 588 uchwał i zarządzeń organów jst, w tym 4320 uchwał stano-
wiących akty prawa miejscowego.
W relacji do 2004 r.19, liczba aktów prawa wydanych przez jst, które wpły-
wały do oceny, była w niektórych RIO w 2019 r. i 2020 r. prawie dwukrot-
nie większa, przy zachowaniu mniej więcej podobnej liczby wpływających 
do oceny aktów prawa miejscowego.

Tabela nr 1  
Liczba uchwał i zarządzeń jst, w tym aktów prawa miejscowego, przesłanych 
do poszczególnych RIO w 2004 r., 2019 r. i 2020 r.

RIO w: Rok:

Liczba uchwał i zarządzeń jst,  
które wpłynęły do RIO

ogółem w tym akty  
prawa miejscowego

Bydgoszczy

2004 4827 876

2019 8426 913

2020 8089 888

Łodzi

2004 9002 1179

2019 12885 1278

2020 12673 1347

Olsztynie

2004 3942 Brak danych

2019 6809 535

2020 6634 528

18  RIO w: Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

19  Rok wejścia w życie rozporządzenia w sprawie organizacji RIO, w którym ustalono limity 
członków kolegiów RIO obowiązujące do czasu zakończenia niniejszej kontroli NIK.

Liczba aktów 
prawa miejscowego 
przekazanych przez jst 
do oceny regionalnych 
izb obrachunkowych 
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RIO w: Rok:

Liczba uchwał i zarządzeń jst,  
które wpłynęły do RIO

ogółem w tym akty  
prawa miejscowego

Opolu
2004 3418 433
2019 6586 534
2020 6458 510

Poznaniu
2004 7604 1482
2019 13889 1694
2020 13497 1585

Rzeszowie
2004 7976 942
2019 14486 1222
2020 14880 984

Warszawie
2004 Brak danych Brak danych
2019 20610 2121
2020 19564 1963

Wrocławiu
2004 6862 1224
2019 11190 1205
2020 11115 1212

Zielonej Górze
2004 4062 432
2019 6214 478
2020 6056 502

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

W ogólnej liczbie 21 475 aktów prawa miejscowego, które zostały przeka-
zane do kontrolowanych RIO – 18 348 (tj. 85,4%) stanowiły uchwały jst 
dotyczące podatków i opłat lokalnych, do których zastosowanie mają prze-
pisy ustawy – Ordynacja podatkowa, a 3127 (tj. 14,6%) uchwały dotyczące 
zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jst.

Infografika nr 3  
Liczba aktów prawa miejscowego przekazanych w latach 2019–2021 (I półrocze)20  
przez jst do nadzoru RIO w podziale na ich przedmiot

325 312 134 271 767 332 344494 148

Bydgoszcz Łódź Olsztyn Opole Poznań Rzeszów Warszawa Wrocław Zielona 
Góra

Liczba aktów prawa miejscowego j.s.t. dotyczących zasad i zakresu przyznawania dotacji

Liczba aktów prawa miejscowego j.s.t. dotyczących podatków i opłat lokalnych

1674 2672 1022 929 2885 2050 3976 2208 932

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

20  W przypadku RIO w Warszawie dane dotyczą okresu 2019–2021 (do 25 maja).
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W odniesieniu do 2020 aktów prawa miejscowego (9,4% aktów przesła-
nych do nadzoru) objęte kontrolą RIO wydały rozstrzygnięcia nadzorcze, 
w sprawie stwierdzenia ich nieważności w części lub w całości. Najwięcej 
takich rozstrzygnięć wydała RIO w Poznaniu (634 rozstrzygnięcia doty-
czące 17,4% aktów prawa miejscowego, które wpłynęły do tej jednostki) 
oraz RIO w Warszawie (435; 10,1%). Najmniej rozstrzygnięć wydała RIO 
w Opolu (76; 6,3%) i RIO w Zielonej Górze (106; 9,8%).

Infografika nr 4  
Udział liczby aktów prawa miejscowego, w sprawie których kolegia RIO wydały  
rozstrzygnięcia nadzorcze w ogólnej liczbie aktów prawa miejscowego zbadanych  
przez RIO ogółem w latach 2019–2021 (I półrocze)21

1999 2984 1156 1200 3652 2382 4318 2702 1080

140 162 156 76 634 166 435 145 106

Liczba zbadanych uchwał j.s.t. stanowiących akty prawa miejscowego

Liczba uchwał w stosunku do których wydano rozstrzygnięcie nadzorcze o nieważności w całości lub w części

Bydgoszcz Łódź Olsztyn Opole Poznań Rzeszów Warszawa Wrocław Zielona 
Góra

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Spośród ww. 2020 rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez objęte kon-
trolą RIO, 1405 (tj. 69,6%) dotyczyło aktów prawa miejscowego w sprawie 
podatków i opłat lokalnych, a pozostałe 615 (tj. 30,4%) – w sprawie zasad 
i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jst.

W przypadku pierwszej z ww. grup aktów najwięcej rozstrzygnięć nadzor-
czych dotyczyło uchwał w sprawach:
–  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 779 rozstrzygnięć 

nadzorczych, które dotyczyły 10,2% aktów prawa miejscowego przesła-
nych do RIO w tego rodzaju sprawach (7611);

–  podatku od nieruchomości – odpowiednio: 129 i 3,8% (3369);
–  opłaty targowej – odpowiednio: 39 i 10,9% (358).

W wyniku badania losowo wybranej próby 275 rozstrzygnięć nadzorczych22, 
w których orzeczono o nieważności w części lub w całości aktów prawa miej-
scowego, dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
ustalono, że podstawę do ich wydania stanowiły w szczególności następu-
jące nieprawidłowości:
–  naruszenie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach23, polegające m.in. na: nieprawidłowym 
ustaleniu wysokości stawek opłaty (m.in. ustaleniu stawek wyższych niż 
wynikające z ustawy); wprowadzaniu w uchwałach uregulowań wykra-
czających poza zakres upoważnienia ustawowego;

21  J.w.

22  Co stanowiło 35,3% wszystkich rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez skontrolowane RIO 
w odniesieniu do aktów prawa miejscowego jst w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

23  Dz. U. z 2021 r. poz. 888, ze zm., dalej: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozstrzygnięcia 
nadzorcze w sprawie 
stwierdzenia nieważności 
aktu prawa miejscowego
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–  naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, polegające 
na nieprawidłowym określeniu daty wejścia w życie uchwał.

W przypadku aktów prawa miejscowego w sprawie zasad i zakresu przy-
znawania dotacji z budżetu jst najwięcej rozstrzygnięć nadzorczych wyda-
nych zostało w stosunku do uchwał jst dotyczących przyznawania dotacji 
na podstawie następujących ustaw:
–  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska24 – 300 rozstrzy-

gnięć, dotyczących 21,5% aktów prawa miejscowego w tego rodzaju 
sprawach przesłanych do RIO (1396)25;

–  z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – odpowiednio: 96 rozstrzygnięć; 
32,2% (298);

–  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami26  
– odpowiednio: 55 rozstrzygnięć; 27,1% (203).

W wyniku badania losowo wybranej do kontroli próby 203 rozstrzygnięć 
nadzorczych27, w których orzeczono o nieważności w części lub w całości 
aktów prawa miejscowego dotyczących zasad i zakresu przyznawania dotacji 
na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska stwierdzono, że podstawę 
do ich wydania stanowiły w szczególności następujące nieprawidłowości:
–  nieuprawnione zawężenie kręgu podmiotów i osób uprawnionych 

do otrzymania dotacji;
–  możliwość finansowania ze środków dotacji kosztów realizacji zadania 

poniesionych przed podpisaniem umowy na przyznanie dotacji;
–  określenie zasad zwrotu dotacji innych, niż wynikające z ustawy o finan-

sach publicznych;
–  przeniesienie na organ wykonawczy kompetencji do ustalania zasad 

i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji;
–  niewywiązanie się przez jst z obowiązku przedłożenia projektu uchwały 

do wglądu i oceny innym organom.

W latach 2019–2021 (I półrocze), objęte kontrolą NIK regionalne izby obra-
chunkowe, zastosowały środek nadzoru w postaci wskazania nieistotnego 
naruszenia prawa w odniesieniu do 194 aktów prawa miejscowego 
jst, co stanowiło 0,9% ogółu aktów przesłanych do zbadania przez RIO.  
Najwięcej wskazań wydanych zostało (w ujęciu liczbowym i procentowym, 
w relacji do wszystkich aktów prawa miejscowego przekazanych do nad-
zoru) przez RIO we Wrocławiu (56; 2,1%), RIO w Warszawie (49; 1,1%) 
oraz przez RIO w Poznaniu (47; 1,3%). Ani jedno wskazanie nie zostało 
natomiast wydane przez kolegium RIO w Łodzi. Liczba wskazań wydanych 
przez pozostałe RIO wynosiła od trzech do 16.

24  Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, ze zm.

25  Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.

26  Dz. U. z 2021 r. poz. 710, ze zm.

27  Co stanowiło 67,7% ogółu rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez skontrolowane RIO  
w okresie objętym kontrolą w odniesieniu do aktów prawa miejscowego jst w sprawie zasad  
i zakresu przyznawania dotacji na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wskazania nieistotnego 
naruszenia prawa w aktach 

prawa miejscowego
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Spośród wydanych 194 wskazań stwierdzających nieistotne naruszenie 
prawa, 176 (tj. 90,7%) dotyczyło aktów prawa miejscowego jst w sprawie 
podatków i opłat lokalnych, a pozostałe 18 (tj. 9,3%) – zasad i zakresu przy-
znawania dotacji z budżetu jst.
W przypadku pierwszej z ww. grup aktów prawa miejscowego, najwięcej 
takich wskazań dotyczyło uchwał jst w sprawie opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – 88 wskazań dotyczących 1,2% aktów prawa 
miejscowego przesłanych do RIO w tego rodzaju sprawach.
W przypadku drugiej z grup, najwięcej wskazań wydanych zostało w stosunku 
do uchwał jst dotyczących zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jst 
na podstawie ustawy Prawo wodne (siedem wskazań dotyczących 2,3% aktów 
prawa miejscowego w tych sprawach) oraz ustawy Prawo ochrony środowiska 
(sześć wskazań dotyczących 0,4% aktów prawa miejscowego w tych sprawach).
W wyniku badania 99 wskazań, wydanych przez skontrolowane RIO 
w odniesieniu do aktów prawa miejscowego, w tym wszystkich wydanych 
w sprawie uchwał jst dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz zasad i zakresu przyznawania dotacji na podstawie 
ustawy Prawo ochrony środowiska stwierdzono, że wskazywano w nich 
m.in. na następujące nieprawidłowości:
–  podjęcie przez radę gminy uchwały dostosowującej rozwiązania w spra-

wie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do aktualnie obo-
wiązujących przepisów prawa z opóźnieniem w stosunku do terminu 
ustawowego;

–  przekazanie prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
i ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa do oceny podjętej uchwały 
w sprawie zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jst, co do któ-
rej nie wnieśli oni zastrzeżeń, zamiast przekazania tym organom do oceny 
projektu tej uchwały;

–  naruszenie art. 25a u.s.g., poprzez udział w głosowaniu radnego, którego 
interesu dotyczyła uchwała rady gminy (np. radnego będącego inkasentem), 
co jednak w ocenie kolegium RIO nie miało wpływu na wynik głosowania.

5.1.2. Zapewnienie jednolitości przy ocenie zgodności z prawem 
aktów prawa miejscowego oraz doborze środków nadzoru

Jednolitość oceny przez regionalne izby obrachunkowe aktów prawa miej-
scowego, przekazanych przez organy jst w latach 2019–2021 (I półrocze), 
była jednym z podstawowych zagadnień objętych badaniami kontrolnymi 
NIK. Celem tego badania było ustalenie, czy w poszczególnych RIO w takich 
samych stanach faktycznych i prawnych jednolicie oceniano zgodność z pra-
wem aktów prawa miejscowego. Należy zaznaczyć, że w ramach kontroli 
NIK dotyczącej tego zagadnienia, nie oceniano zgodności z prawem poszcze-
gólnych aktów prawa miejscowego jst, ani też prawidłowości merytorycz-
nej rozstrzygnięć nadzorczych RIO. Badanie w tym zakresie przeprowadzono 
poprzez porównanie wybranych losowo aktów prawa miejscowego jst, których 
zgodność z prawem nie została zakwestionowana przez RIO, z aktami prawa 
miejscowego z tych samych grup tematycznych, w stosunku do których wydane 
zostały przez RIO rozstrzygnięcia nadzorcze bądź wskazania nieistotnego 
naruszenia prawa. W ramach kontroli planowej P/21/097, przeprowadzonej 
przez NIK w ośmiu RIO, do badania wybrano akty z dwóch grup tematycznych,  
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dla których wydana została największa liczba rozstrzygnięć nadzorczych28,  
natomiast w ramach kontroli rozpoznawczej R/21/001/LWA, przeprowa-
dzonej przez NIK w RIO w Warszawie, badaniem w tym zakresie objęto akty 
prawa miejscowego jst z czterech grup tematycznych29.

W wyniku przeprowadzonych przez NIK badań kontrolnych w pięciu30, 
z dziewięciu RIO objętych kontrolą NIK, stwierdzono występowanie przy-
padków niejednolitej oceny aktów prawa miejscowego, pod względem ich 
zgodności z prawem w analogicznych stanach faktycznych i prawnych.

Spośród zbadanych przez NIK ogółem 563 uchwał jst, których zgodność z pra-
wem nie została zakwestionowana przez ww. RIO, w przypadku 43 (tj. 7,6%) 
stwierdzono występowanie regulacji, które w przypadku innych uchwał jst, 
dotyczących tych samych zagadnień, zostały uznane za niezgodne z prawem. 
Najwięcej tego rodzaju przypadków, w badanej próbie, wystąpiło w RIO w Byd-
goszczy (17 na 60 zbadanych aktów), RIO we Wrocławiu (12 na 60 zbadanych 
aktów) oraz w RIO w Olsztynie (siedem na 63 zbadane akty). 

Przykłady

W RIO w Bydgoszczy w wyniku kontroli NIK stwierdzono łącznie 17 przy-
padków niezakwestionowania przez RIO zgodności z prawem uchwał jst, 
pomimo iż zawierały one zapisy, które w przypadku innych uchwał jst w tego 
samego rodzaju sprawach, uznane zostały za niezgodne z prawem, co skut-
kowało ich uchyleniem w części lub w całości. Dwa z nich dotyczyły uchwał 
jst w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a pozostałe  
15 – uchwał w sprawie zasad i zakresu przyznawania dotacji.

W RIO w Warszawie w dwóch przypadkach (na 80 uchwał jst objętych kon-
trolą NIK, przyjętych „bez uwag” przez RIO) stwierdzono występowanie nie-
jednolitej oceny przez RIO aktów prawa miejscowego w podobnych stanach 
faktycznych i prawnych. Dotyczyło to przyjęcia na posiedzeniu Kolegium 
RIO w dniu 17 marca 2020 r. „bez uwag” dwóch uchwał Rady Gminy Ciepie-
lów z dnia 20 lutego 2020 r. (nr: XVIII/100/2020 i XVIII/101/2020) w spra-
wie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy, z przeznaczeniem 
na dofinansowanie realizacji zadań określonych w ustawie Prawo ochrony 
środowiska31, pomimo iż zawierały one postanowienia (w zakresie określe-
nia: beneficjentów dotacji, warunków przyjęcia wniosków o dofinansowanie, 
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, kontroli faktycznego wykonania 
zadania oraz zwrotu dotacji), które w przypadku uchwały Rady Gminy Cie-
pielów nr XXIV/145/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zasad udzie-
lania dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji 
na dofinansowanie budowy instalacji kolektorów słonecznych ze środków 
budżetowych gminy Ciepielów na lata 2021–2025, zostały uznane przez 
Kolegium RIO za niezgodne z prawem, w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 
15 grudnia 2020 r. Ponadto w ww. uchwałach Rady Gminy Ciepielów zamiesz-

28  Dotyczących uchwał jst w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zasad 
i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jst na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

29  W ramach kontroli rozpoznawczej badaniem objęto dodatkowo akty prawa miejscowego jst  
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz w sprawie zasad i zakresu przyznawania 
dotacji na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2029, ze zm.).

30  RIO w: Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu.

31  Jedna dotyczyła określenia zasad przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów 
do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne, a druga – określenia zasad przyznawania 
dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Niejednolitość ocen RIO 
w zakresie zgodności 

z prawem aktów prawa 
miejscowego jst 
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czone zostały zapisy zawężające katalog beneficjentów dotacji32 oraz określa-
jące zasady przeprowadzania kontroli faktycznego wykonania zadania, które 
w przypadku 30 innych uchwał organów jst dotyczących zasad i zakresu udzie-
lania dotacji, były jedną z przyczyn wydania przez Kolegium RIO w Warszawie 
rozstrzygnięć nadzorczych w sprawie stwierdzenia ich nieważności.

W RIO we Wrocławiu, w przypadku dwóch uchwał jst33, w których treści 
organy stanowiące jst zobowiązały wnioskodawców/dotowanych do wyraże-
nia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ich ocena skutkowała stwier-
dzeniem przez Kolegium RIO34 istotnego naruszenia art. 403 ust. 5 ustawy 
Prawo ochrony środowiska, z uwagi na fakt, że zgoda jest jednym z możliwych, 
ale nie jedynym warunkiem legalizującym przetwarzanie danych. Jednocze-
śnie w przypadku 12 innych uchwał jst zawierających podobne postanowienia, 
Kolegium RIO takiego naruszenia nie stwierdziło, wydając rozstrzygnięcia nad-
zorcze z innych względów (cztery uchwały) bądź przyjmując te uchwały bez 
uwag (osiem uchwał). Niejednolitość ocen stwierdzono również w przypadku 
czterech innych uchwał jst, dotyczących zasad i zakresu przyznawania dotacji, 
których zgodności z prawem Kolegium RIO nie zakwestionowało, przy czym 
w trzech z tych spraw, przyczyną była zmiana stanowiska Kolegium w sprawie 
zgodności danych zapisów z przepisami prawa.

W ośmiu przypadkach, z ww. 43, niejednolitość dokonywanych przez kolegia 
ocen aktów prawa miejscowego jst w zakresie ich zgodności z prawem bądź 
istotności stwierdzonych nieprawidłowości, była skutkiem zmiany stano-
wiska kolegium RIO odnośnie do określonych zapisów w treści uchwał. 
Sytuacja taka dotyczyła pięciu uchwał jst, których zgodność z prawem nie 
została zakwestionowana przez Kolegium RIO w Łodzi oraz trzech uchwał 
jst, których zgodność z prawem nie została zakwestionowana przez kole-
gium RIO we Wrocławiu.

Przykład

Kolegium RIO we Wrocławiu stwierdziło nieważność uchwały nr IV/32/19 
Rady Gminy w Kunicach z dnia 31 stycznia 2019 r.35 w związku z istotnym 
naruszeniem art. 403 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, 
poprzez zawężenie ustawowych kategorii ewentualnych beneficjentów dota-
cji, polegające na wprowadzeniu nieuprawnionego ograniczenia stanowiącego, 
że o dotację nie mogą się ubiegać osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, 
które realizują inwestycję związaną ze zmianą systemu ogrzewania w lokalu 
mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, wykorzystywanym w ramach pro-
wadzonej działalności gospodarczej. Z kolei w przypadku trzech innych 
uchwał jst zawierających podobne postanowienia, stwierdzono, że uznane 
zostały one przez Kolegium RIO za zgodne z prawem. Prezes RIO wyjaśniła  

32  Poprzez wskazanie, że beneficjentem ubiegającym się o dofinansowanie na realizację zadania 
mogą być podmioty dysponujące prawem własności do nieruchomości, będące mieszkańcami 
gminy Ciepielów, wg ewidencji ludności zameldowanej w gminie Ciepielów z wyjątkiem 
nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

33  Dotyczyło to następujących uchwał: Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.VIII.59.2019 z dnia 30 maja 
2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe 
i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja oraz Rady 
Powiatu Głogowskiego nr VIII/61/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad 
udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

34  Uchwały Kolegium odpowiednio: nr 90/2019 z 3 lipca 2019 r. oraz nr 97/2019 z 17 lipca 2019 r.

35  Zmieniającej uchwałę nr XXXIX/243/2018 Rady gminy Kunice z dnia 14 września 2018 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kunice 
na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na obszarze gminy Kunice.

Przyczyny niejednolitości 
ocen dotyczących 
zgodności z prawem 
aktów prawa 
miejscowego jst 
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m.in., że po podjęciu ww. uchwały nr 48/2019 kwestia ograniczeń podmiotowych 
przy udzielaniu dotacji, w kontekście ich wpływu na naruszenie ustawowo 
określonych zasad ich udzielania, stała się przedmiotem ponownych roz-
ważań na posiedzeniu w dniu 27 marca 2019 r. przy okazji badania kwe-
stii zgodności z prawem kolejnych aktów prawa miejscowego. W ich wyniku 
Kolegium uznało ostatecznie dopuszczalność takich rozwiązań.

W odniesieniu do pozostałych spraw, w przypadku których wyniki kon-
troli NIK wykazały niejednolitość dokonywanych przez RIO ocen zgod-
ności z prawem aktów prawa miejscowego, prezesi regionalnych izb 
obrachunkowych bądź ich zastępcy, wyjaśniając przyczyny tej sytuacji, 
wskazywali na niedoskonałość obowiązujących przepisów prawa oraz 
brak stabilności orzecznictwa sądowego. Podnosili również fakt, że człon-
kowie kolegium regionalnej izby obrachunkowej są niezawiśli w wypo-
wiadaniu się na temat zgodności z prawem aktów prawa miejscowego 
i podlegają w tym zakresie jedynie ustawom.

Przykłady

Zastępca Prezesa RIO w Bydgoszczy, w wyjaśnieniach w sprawie stwier-
dzonych w tej jednostce przypadków niejednolitej oceny aktów prawa miej-
scowego w zakresie ich zgodności z prawem, wskazał m.in., że członkowie 
Kolegium w zakresie realizacji zadań nadzorczych i funkcji kontrolnych są nie-
zawiśli i podlegają jedynie ustawom, a z prezesem i jego zastępcą łączą ich 
stosunki zależności wynikające ze stosunku pracy. Występujące różnice pomię-
dzy stanowiskami Kolegium, czy też kolegiów poszczególnych Izb, jak rów-
nież w orzecznictwie sądowym wynikają przede wszystkim z niedoskonałości 
obowiązujących przepisów i braku stabilności orzecznictwa sądowego. Każda 
uchwała badana jest w sposób indywidualny i niezależny od siebie. Takie 
podejście wyklucza automatyzm w podejmowaniu rozstrzygnięć, ponieważ 
nawet podobne sformułowania zawarte w treści uchwały w kontekście pozo-
stałych zapisów nabierają zupełnie innego znaczenia.
Zastępca Prezesa RIO w Olsztynie, w odpowiedzi na pytanie o przyczyny 
stwierdzonych w tej jednostce przypadków niejednolitości w orzekaniu, 
stwierdził, iż rozstrzygnięcia nadzorcze wydawane są w postaci uchwał Kole-
gium, podejmowanych większością głosów członków Kolegium na jego posie-
dzeniu. Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o RIO, członkowie Kolegium w zakresie 
realizacji zadań nadzorczych i funkcji kontrolnych są niezawiśli i podlegają 
jedynie ustawom. Może to doprowadzić do podejmowania różnych rozstrzy-
gnięć nadzorczych w stosunku do uchwał regulujących te same sprawy. 

Regionalne izby obrachunkowe, których działalność objęto kontrolą,  
nie zawsze sprawdzały, czy jst wywiązały się z obowiązku przedstawie-
nia projektów uchwał do wglądu innym organom. W RIO w Łodzi i we 
Wrocławiu, w wyniku kontroli NIK, stwierdzono łącznie 10 takich przy-
padków, w odniesieniu do uchwał jst, na podstawie których mogła być 
udzielana pomoc de minimis bądź pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie dla przedsiębiorców. Projekty takich uchwał, zgodnie 
z art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowa-
niu w sprawach dotyczących udzielania pomocy publicznej36, powinny 
być przedstawione do wglądu prezesowi UOKiK bądź ministrowi właści-
wemu do spraw rolnictwa.

36  Dz. U. z 2021 r. poz. 743.
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Przykłady

W RIO w Łodzi nie sprawdzono, w ramach badania zgodności z prawem 
uchwały Rady Gminy Słupia nr VIII/44/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.  
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie pod-
łączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, czy jej projekt został 
przesłany do wglądu Prezesowi UOKiK. W rezultacie Kolegium RIO nie zakwe-
stionowało zgodności z prawem tej uchwały, pomimo że, jak wynika z infor-
macji uzyskanych od Wójta Gminy Słupia, jej projekt nie został przedłożony 
do wglądu Prezesowi UOKiK. W ocenie NIK powstaniu ww. nieprawidłowo-
ści sprzyjał brak wymogu dokumentowania przez członków Kolegium faktu 
sprawdzenia, czy jst, której uchwałę objęto badaniem przesłała jej projekt  
do wglądu właściwym organom.  

W ramach realizacji przez RIO we Wrocławiu zadań nadzorczych, dotyczą-
cych oceny zgodności z prawem aktów prawa miejscowego w sprawie zasad  
i zakresu przyznawania dotacji, wydanych na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy 
Prawo ochrony środowiska, nie sprawdzano, czy we wszystkich przypadkach 
przewidujących udzielanie pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rol-
nictwie lub rybołówstwie, organy jst wywiązały się z obowiązku zgłoszenia 
projektów takich uchwał Prezesowi UOKiK i ministrowi właściwemu do spraw 
rolnictwa i czy organy te nie wniosły zastrzeżeń do tych projektów, co w oce-
nie NIK było działaniem nierzetelnym. Brak tego rodzaju działań ze strony RIO 
stwierdzono w przypadku dziewięciu aktów prawa miejscowego, w tym: czte-
rech, co do których Kolegium RIO stwierdziło nieważność w całości z innych 
przyczyn oraz pięciu uznanych za zgodne z prawem. Należy dodać, że postępo-
wanie RIO w tych sprawach było niejednolite, gdyż w przypadku innych czte-
rech uchwał jst, dotyczących tego samego zagadnienia, RIO podjęło działania 
sprawdzające w tym zakresie.

W czterech37 z dziewięciu skontrolowanych RIO, stwierdzono przypadki 
niejednolitości postępowania przy doborze i zastosowaniu środków nad-
zoru w stosunku do wadliwych aktów prawa. Spośród zbadanych przez 
NIK ogółem 99 wskazań wydanych kolegia RIO w sprawie naruszenia 
prawa w uchwałach jst stanowiących akty prawa miejscowego, w przy-
padku dziewięciu (tj. 9,1%), wymieniono w nich nieprawidłowości, które 
w przypadku innych uchwał jst, dotyczących tych samych zagadnień, 
zostały uznane za istotne naruszenie prawa, co skutkowało wydaniem 
przez te same kolegia RIO rozstrzygnięć nadzorczych w sprawie stwier-
dzenia nieważności badanych uchwał w całości lub w części. Tego rodzaju 
przypadki stwierdzono (w badanej próbie) w RIO w Olsztynie (pięć), w RIO  
we Wrocławiu (dwa) oraz w RIO w Bydgoszczy i w RIO w Opolu (po jed-
nym takim przypadku).

Ponadto w dwóch przypadkach, Kolegium RIO we Wrocławiu, w wydanych 
wskazaniach naruszenia prawa w uchwałach jst, zamieściło zapisy obli-
gujące jst do dokonania zmiany lub uchylenia tych aktów, z zapowiedzią 
ewentualnego skierowania przez Kolegium skargi na te akty prawa miej-
scowego do sądu administracyjnego. Budzi to, zdaniem NIK, wątpliwości, 
co do istoty zastosowanego środka nadzoru wobec tych uchwał, a także 
co do ostatecznego kształtu dokonanej przez kolegium RIO oceny. 

37  RIO w: Bydgoszczy, Olsztynie, Opolu i Wrocławiu.
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Przykład

Kolegium RIO we Wrocławiu w odniesieniu do uchwały Rady Miejskiej 
Jeleniej Góry nr 171.XV.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.38 wydało wskazanie 
o nieistotnym naruszeniu prawa, podając w nim, że badana uchwała zawiera 
postanowienia dotyczące możliwości objęcia dotacją kosztów poniesionych 
przed przyjęciem uchwały oraz przed zawarciem umowy o dofinansowanie, co sta-
nowi naruszenie art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku 
z art. 126 i 127 ustawy o finansach publicznych. Wydanie ww. wskazania skutko-
wało tym, że uchwała jst, której ono dotyczyło mogła wejść w życie. Jednocześnie, 
w przypadku 15 uchwał innych jst, regulujących podobną materię39, stwierdze-
nie występowania takiego rodzaju naruszenia prawa było powodem wyda-
nia przez Kolegium RIO rozstrzygnięć nadzorczych w sprawie nieważności 
uchwał i wyeliminowania ich z obrotu prawnego. Ponadto w ww. wskazaniu 
o nieistotnym naruszeniu prawa, Kolegium stwierdziło m.in.: (…) Wskazuje się 
na konieczność niezwłocznego wyeliminowania z obiegu prawnego wskazanych 
powyżej, wadliwych zapisów uchwały. W przypadku nieusunięcia wskazanego 
naruszenia prawa, Kolegium Izby rozważy możliwość zaskarżenia przedmiotowej 
uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 91 ust. 1 w związku 
z art. 93 ustawy o samorządzie gminnym). W wykonaniu tego polecenia oma-
wiana uchwała została zmieniona uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 179.
XVII.2020 z dnia 26 lutego 2020 r.40

Niejednolitość w stosowaniu przez kolegium RIO środków nadzorczych 
w stosunku do części uchwał jst, zawierających takie same nieprawidło-
wości spowodowana była, jak wynika z uzasadnień podanych w uchwałach 
kolegium RIO w tych sprawach, wzięciem pod uwagę przy podejmowaniu 
decyzji przyczyn, które doprowadziły do powstania danej niezgodności 
z prawem bądź skutków, jakie spowodowałoby stwierdzenie nieważności 
uchwały jst.

Przykłady

Kolegium RIO w Bydgoszczy, w jedenastu przypadkach, wydało rozstrzygnię-
cia nadzorcze w stosunku do uchwał jst dotyczących opłat z tytułu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi, z uwagi na określenie w nich terminu wejścia 
w życie uchwały niezgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1 ustawy o ogła-
szaniu aktów normatywnych. Jednocześnie w stosunku do innej uchwały jst 
w tego rodzaju sprawie, pomimo stwierdzenia nieprawidłowości polegających 
na skróceniu 14-dniowego okresu vacatio legis, określonego w ww. art. 4 ust. 1 
ww. ustawy, Kolegium RIO ograniczyło się do wydania wskazania nieistotnego 
naruszenia prawa w tym zakresie, uzasadniając zastosowanie takiego środka 
nadzoru, pomimo braku ustawowych przesłanek do skrócenia terminu wej-
ścia w życie uchwały, zaistnieniem obiektywnych okoliczności (przełożenia ter-
minu sesji Rady ze względu na wystąpienie stanu epidemii).

38  W sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Jelenia Góra 
na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania,  
dla zadań na realizację których poniesiono wydatki od dnia 01.01.2019 r.

39  Np.: uchwały Rady Gminy Gromadka nr VI/45/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu 
udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oraz sposobu jej rozliczenia; uchwały Rady Gminy Dzierżoniów nr XXX/220/21 z dnia 
25 marca 2021 r. w sprawie: zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu 
gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych 
oczyszczalni ścieków.

40  Zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 
miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu 
ogrzewania dla zadań, na realizację których poniesiono wydatki od dnia 1 stycznia 2019 r.
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Kolegium RIO w Opolu, w trzynastu przypadkach, wydało rozstrzygnięcia nad-
zorcze w stosunku do uchwał jst dotyczących opłat z tytułu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi, z uwagi na ustalenie w nich stawek opłat oraz 
miesięcznych stawek za pojemniki o określonej pojemności w wysokościach 
przekraczających ustawowo określone granice stawek maksymalnych. Jed-
nocześnie w stosunku do innej uchwały jst w tego rodzaju sprawie, pomimo 
stwierdzenia w niej analogicznych nieprawidłowości, Kolegium ograniczyło 
się do wskazania nieistotnego naruszenia prawa w tym zakresie, uzasadnia-
jąc zastosowanie takiego środka nadzoru stwierdzeniem, że ewentualne roz-
strzygnięcie nadzorcze spowodowałoby przywrócenie w tym zakresie stawek 
obowiązujących na podstawie uchwały zmienianej, które są tożsame z usta-
lonymi w uchwale jst, której dotyczy wskazanie.

Kolegium RIO we Wrocławiu w czterech przypadkach wydało rozstrzygnię-
cia nadzorcze w stosunku do uchwał jst dotyczących opłat z tytułu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi, z uwagi na nieuprawnione różnicowanie 
stawki opłaty w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Jedno-
cześnie w stosunku do innej uchwały jst w tego rodzaju sprawie, w któ-
rej zawarto wadliwe postanowienia dotyczące różnicowania stawki opłaty 
w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, Kolegium RIO ogra-
niczyło się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa. Prezes 
RIO wyjaśniła, że taki sposób potraktowania tej sprawy był spowodowany  
faktem, że stwierdzenie przez Kolegium nieważności uchwały Rady Miejskiej 
w Głogowie skutkowałoby powrotem do dotychczasowych (takich samych) 
regulacji – jednocześnie niższej stawki opłaty. W konsekwencji doprowadzi-
łoby to do ubytku w dochodach gminy oraz do niezrównoważenia systemu 
gospodarowania odpadami.

W odniesieniu do ww. sytuacji należy zauważyć, że przepisy ustaw samo-
rządowych nie przewidują możliwości doboru przez organy nadzoru  
(w tym RIO) środka nadzoru, który należy zastosować w stosunku do aktu 
prawa miejscowego niezgodnego z prawem, w zależności od przyczyn 
powstania danej niezgodności bądź skutków, które wywoła zastosowa-
nie określonego środka nadzoru w stosunku do wadliwego aktu. Zgodnie 
z art. 91 ust. 1 i 4 u.s.g.41, jedynie w przypadku stwierdzenia nieistotnego 
naruszenia prawa, organy nadzoru nie stwierdzają nieważności uchwały 
lub zarządzenia jst i ograniczają się do wskazania, iż uchwałę lub zarzą-
dzenie wydano z naruszeniem prawa. Natomiast każdorazowo, w przy-
padku stwierdzenia istotnego naruszenia prawa w odniesieniu do badanej 
uchwały lub zarządzenia jst, organy nadzoru zobowiązane są do wydania 
orzeczenia o jego niezgodności z prawem w całości lub w części.

Największe rozbieżności ocen, co do zgodności z prawem określonych 
w aktach prawa miejscowego terminów ich wejścia w życie, NIK stwier-
dziła w RIO w Olsztynie. W jednostce tej, w stosunku do uchwał jst zawie-
rających analogiczne uregulowania, polegające na określeniu w nich 
dwóch wzajemnie wykluczających się terminów, raz wydawano rozstrzy-
gnięcia nadzorcze w sprawie stwierdzenia ich nieważności w części lub 
w całości, innym razem wskazywano nieistotne naruszenie prawa, nato-
miast w jednym przypadku nie sformułowano żadnych zarzutów w sto-
sunku do tak określonych terminów. 

41  I analogicznie art. 79 ust. 1 i 4 u.s.p. oraz art. 82 ust. 1 i 5 u.s.w.
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Przykład

Kolegium RIO w Olsztynie uznało za zgodną z prawem uchwałę Rady Gminy 
Rychliki Nr VIII/79/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty, pomimo iż w § 5 sformułowano zapis o treści: „Uchwała 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 
2020 roku”. Jednocześnie w przypadku pięciu innych uchwał jst42, które zawie-
rały w swojej treści dwa wzajemnie wykluczające się terminy, od których przed-
miotowa uchwała miała obowiązywać Kolegium RIO wskazało na nieistotne 
naruszenie prawa43, a w przypadku kolejnych ośmiu uchwał jst w sprawie opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których znalazły się podobne 
zapisy, Kolegium RIO orzekło o nieważności tych zapisów i je uchyliło.

W wyniku kontroli w RIO we Wrocławiu, w Rzeszowie i w Olsztynie stwier-
dzono ogółem 11 przypadków44 (na 187 zbadanych przez NIK postępo-
wań nadzorczych, niezakończonych zastosowaniem środków nadzorczych) 
odstąpienia od wydania rozstrzygnięć nadzorczych w stosunku do aktów 
prawa miejscowego niezgodnych z prawem lub umorzenia wszczętych 
postępowań nadzorczych w tych sprawach, pomimo braku wystąpienia 
okoliczności uzasadniających takie działanie.

W 10 przypadkach przyczyną odstąpienia RIO od wydania rozstrzygnięć 
nadzorczych, jak wynika z dokumentacji oraz wyjaśnień, było zobowiązanie 
się jst do dokonania zmiany lub uchylenia wadliwej uchwały we własnym 
zakresie. We wszystkich tych sprawach zmiany lub uchylenia wadliwych 
aktów prawa miejscowego, organy jst dokonały po upływie 30-dniowego 
terminu, w którym mogło być wydane rozstrzygnięcie nadzorcze w sto-
sunku do wadliwych uchwał, eliminujące je z obrotu prawnego.

W wyniku kontroli NIK w RIO we Wrocławiu, stwierdzono, że dokonywanie 
zmian przez jst wadliwych aktów prawa miejscowego we własnym zakre-
sie, w części przypadków, było wynikiem sugestii przekazanych przez 
członków Kolegium RIO zajmujących się oceną tych aktów45. W ocenie NIK, 
było to działanie naruszające art. 91 ust. 1 u.s.g., zgodnie z którym uchwała 
lub zarządzenie organu jst.sprzeczne z prawem są nieważne, a o nieważ-
ności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nad-
zoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W świetle 

42  Dotyczyło to następujących uchwał: Rady Miejskiej w Biskupcu Nr VI/33/2019 z dnia 26 marca 
2019 r., Rady Gminy Płoskinia Nr III/31/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.; Rady Gminy Barciany 
Nr VI/49/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.; Rady Miejskiej w Sępopolu Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 
2018 r.; Rady Miasta Olsztyna Nr IV/39/19 z dnia 23 stycznia 2019 r.

43  We wszystkich tych przypadkach, w uchwałach w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa Kolegium 
RIO w Olsztynie wskazywało, że odpowiedni paragraf uchwały jst dotyczący wejścia w życie aktu 
prawa miejscowego zredagowany został wadliwie, gdyż jego zapisy zawierały dwa wzajemnie 
wykluczające się terminy, od którego dana uchwała i jej postanowienia miały obowiązywać.

44  W tym: w RIO we Wrocławiu – 7, w RIO w Rzeszowie – 3 oraz w RIO w Olsztynie – 1.

45  Zastępca Burmistrza Miasta Wojcieszów w informacji dla NIK, odnosząc się do okoliczności, 
które spowodowały uchylenie przez Radę Miasta Wojcieszów uchwały Nr X.62.2019 wskazała, 
że w wyniku wstępnych działań nadzorczych członek Kolegium RIO we Wrocławiu zwrócił  
w rozmowie telefonicznej ze skarbnikiem gminy uwagę na możliwość istnienia niezgodności  
z prawem niektórych przepisów tej uchwały. Osoby te ustaliły, że nie jest konieczne wydawanie 
rozstrzygnięcia nadzorczego, jeżeli jst zobowiąże się do dokonania uzgodnionych zmian  
na najbliższej sesji Rady Miasta.
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przywołanych przepisów, zobowiązanie się jst do dokonania zmiany  
lub uchylenia uchwały we własnym zakresie, nie stanowi przesłanki 
do odstąpienia przez organ nadzoru od wydania rozstrzygnięcia nadzor-
czego lub umorzenia wszczętego postępowania nadzorczego.

Przykłady

W latach 2019–2021 (I półrocze) w siedmiu przypadkach (na 53 zbadane 
przez NIK) przyczyną odstąpienia Kolegium RIO we Wrocławiu od wydania 
rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawach uchwał dotyczących podatków i opłat 
lokalnych oraz zasad i zakresu przyznawania dotacji było zobowiązanie się jst 
do ich uchylenia we własnym zakresie, przy czym uchylenie przez jst wadliwych 
uchwał nastąpiło po upływie od dziewięciu do 35 dni, w stosunku do ostatecznej 
daty, w której powinno zostać wydane rozstrzygnięcie nadzorcze.

Kolegium RIO w Rzeszowie w trzech przypadkach (na 127 zbadanych przez 
NIK) umorzyło wszczęte postępowania nadzorcze w sprawie uchwał jed-
nostek samorządu gminnego, dotyczących opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, w związku ze zobowiązaniem się jst do zmiany wadliwych 
uchwał we własnym zakresie. W każdym z tych przypadków, Kolegium RIO 
informowało właściwe jst o wszczęciu postępowania nadzorczego, a te w odpo-
wiedzi zwracały się z prośbą o niestwierdzanie nieważności uchwał, informu-
jąc, iż na najbliższej sesji rady gminy zostaną podjęte nowe uchwały (których 
projekty były załączane do pism). Uchylenie przez jst wadliwych uchwał nastą-
piło po upływie od siedmiu do 20 dni, w stosunku do ostatecznej daty, w któ-
rej powinny być wydane rozstrzygnięcia nadzorcze w tych sprawach. Według 
wyjaśnień Prezesa RIO, we wszystkich tych przypadkach, członkowie Kolegium 
RIO szczegółowo przedstawili wszystkie sprawy na posiedzeniu Kolegium 
w wyznaczonym, trzydziestodniowym terminie, w tym omówili pisma złożone 
przez jst. Kolegium zdecydowało się przychylić do wniosków i nie stwierdzać 
nieważności uchwał. Prezes wskazał ponadto m.in., że stwierdzenie nieważ-
ności uchwał jst spowodowałoby brak możliwości prawidłowego wyliczania 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.1.3. Prawidowość i jednolitość postępowań nadzorczych
Regionalne izby obrachunkowe, których działalność objęto kontrolą NIK, 
nie zawsze wywiązywały się z obowiązku umożliwienia jst udziału w postę-
powaniach nadzorczych, w tym w szczególności w posiedzeniach kolegiów, 
na których podejmowano decyzje w sprawie oceny zgodności z prawem 
aktów prawa miejscowego.

Na 533 zbadane przez NIK w dziewięciu RIO postępowania nadzorcze, 
zakończone wydaniem rozstrzygnięć nadzorczych lub wskazaniem nieistot-
nego naruszenia prawa, stwierdzono 11 przypadków niepoinformowania 
jst o prowadzeniu postępowania nadzorczego i/lub o terminie posiedze-
nia kolegium RIO, na którym rozpatrywana była uchwała jst, w stosunku 
do której prowadzone było postępowanie nadzorcze. Miało to miejsce 
w RIO w Poznaniu (osiem z 60 zbadanych postępowań) i w RIO w Olszty-
nie (trzy na 67 zbadanych postępowań).

W ocenie NIK, naruszało to uprawnienia jst do udziału w prowadzonych 
postępowaniach nadzorczych oraz wypowiedzenia się przed wydaniem 
rozstrzygnięcia nadzorczego przez kolegium RIO, zagwarantowane posta-
nowieniami art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku 
z art. 91 ust. 5 u.s.g. oraz art. 18 ust. 3 ustawy o RIO.

Niezapewnienie jst 
możliwości udziału 
w prowadzonych 
postępowaniach 
nadzorczych,  
w tym w posiedzeniach 
kolegium RIO  
w tej sprawie
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Ponadto w przypadku pięciu46, z dziewięciu RIO objętych kontrolą, stwier-
dzono ogółem 67 przypadków przesłania do jst zawiadomień o terminie 
posiedzenia kolegium, na którym miały być rozpatrywane ich uchwały, 
oraz o możliwości udziału w tym posiedzeniu przedstawicieli jst, na dwa 
(48 przypadków) lub jeden dzień (17 przypadków) przed datą posiedze-
nia kolegium, a nawet w dniu posiedzenia (dwa przypadki). W ocenie NIK 
utrudniać to mogło w sposób istotny przedstawicielom jst właściwe przy-
gotowanie się do udziału w posiedzeniach kolegium RIO bądź udział ten 
uniemożliwić.

Przykłady

W ośmiu przypadkach (na 60 zbadanych) RIO w Poznaniu nie poinformowało 
jst zarówno o wszczęciu postępowania nadzorczego, jak i o terminie posie-
dzenia Kolegium RIO, na którym wydane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze. 
Dotyczyło to uchwał jst, które zostały zgłoszone na posiedzenie Kolegium 
przez członków Kolegium RIO jako uchwały, co do których nie ma uwag, jed-
nakże w wyniku dyskusji i uwag pozostałych członków Kolegium zgłoszonych 
podczas posiedzenia, wydano w stosunku do nich rozstrzygnięcia nadzor-
cze, bez udziału zainteresowanych jst. W podobnym przypadku NSA uchylił 
zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze kolegium RIO w Poznaniu, wskazu-
jąc na wadliwość przeprowadzonego postępowania nadzorczego, z powodu 
niezawiadomienia jst o jego wszczęciu i pozbawieniu jst możliwości udziału 
w posiedzeniu Kolegium RIO, na którym rozpatrywana była uchwała jst (wyrok 
z 6 lipca 2021 r – Sygn. akt III FSK 3295/21)47.

W wyniku badania przez NIK dokumentacji 67 postępowań nadzorczych prze-
prowadzonych w RIO w Olsztynie stwierdzono, że w trzech przypadkach nie 
poinformowano jst o zmianie terminu posiedzenia Kolegium RIO, a w kolej-
nych dwóch przypadkach – zawiadomienia informujące o terminie posiedzenia 
Kolegium Izby, a także o fakcie, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o RIO, przed-
stawiciel jst ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Kolegium Izby, wysłane 
zostały w terminach ograniczających możliwość uczestnictwa przedstawi-
cieli jst w przedmiotowym posiedzeniu, tj. w dniu posiedzenia lub jeden dzień 
przed datą posiedzenia48.

RIO w Łodzi, w 16 przypadkach (na 49 zbadanych przez NIK postępowań 
nadzorczych), zawiadomienia o terminie posiedzenia Kolegium, na którym 
rozpatrywać miano uchwały, wysłała do jst na dwa dni przed wyznaczonym 
terminem posiedzenia Kolegium, w sześciu przypadkach – dzień przed termi-
nem posiedzenia Kolegium, i w jednym przypadku – w dniu posiedzenia.

Prezesi lub zastępcy prezesów RIO w wyjaśnieniach dla NIK wskazywali, 
że przyczynami występowania tego rodzaju sytuacji było m.in. obciąże-
nie pracą wynikające z obszernego zakresu spraw objętych nadzorem 
Kolegium Izby oraz złożoność problematyki i stopień skomplikowa-
nia przyjętych rozwiązań w badanych uchwałach, wymagające szerszej 

46  RIO w: Łodzi, Olsztynie Opolu, Warszawie i Wrocławiu.

47  Dotyczy rozstrzygnięcia nadzorczego RIO w Poznaniu, w którym stwierdzono nieważność 
uchwały Rady Miasta i Gminy Wronki Nr XVII/173/2020 z 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty dla nieruchomości z terenu gminy Wronki

48  Pismem z dnia 7 maja 2021 r. zawiadomiono gminę Ełk, że uchwała Rady Gminy Ełk rozpatrywana 
będzie na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 7 maja 2021 r. Pismem z dnia 8 września 2020 r. 
zawiadomiono miasto-gminę Susz, że stosowna uchwała Rady Miejskiej w Suszu rozpatrywana 
będzie na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 9 września 2020 r.
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konsultacji, a także okresowa kumulacja realizowanych zadań. Argumen-
towali również, że przepisy ustawy o RIO nie wskazują w jakim termi-
nie i formie powinno nastąpić zawiadomienie jst o terminie posiedzenia 
kolegium RIO – niezbędne jest jedynie, aby podmiot, którego sprawa jest 
rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium został poinformowany o dacie 
i miejscu posiedzenia.

W skontrolowanych dziewięciu regionalnych izbach obrachunkowych, 
stosowano niejednolitą praktykę przy prowadzeniu postępowań nadzor-
czych w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem aktów prawa miej-
scowego jst.

W czterech z dziewięciu RIO objętych kontrolą NIK, stosowano art. 61 § 4 
Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym o wszczęciu 
postępowania z urzędu należy zawiadomić wszystkie osoby będące stro-
nami w sprawie, przy czym RIO w Bydgoszczy, Opolu i Poznaniu w zawia-
domieniach o wszczęciu postępowania informowały jednocześnie jst 
o terminie posiedzenia kolegium RIO, na którym rozpatrywana miała być 
uchwała jednostki będąca przedmiotem postępowania, natomiast RIO 
w Rzeszowie odrębnie informowała o wszczęciu postępowania nadzor-
czego i o terminie posiedzenia kolegium RIO. Pozostałe RIO nie przesy-
łały do jst zawiadomień o wszczęciu postępowań nadzorczych w sprawie 
stwierdzenia nieważności aktów prawa miejscowego, ograniczając się 
do przesyłania zawiadomień o terminie posiedzenia kolegium RIO, na któ-
rym rozpatrywana miała być sprawa uchwały jst oraz o możliwości udziału 
przedstawicieli jst w tym posiedzeniu.

Przykład

Badanie przez NIK dokumentacji 52 postępowań nadzorczych w spra-
wie stwierdzenia nieważności aktów prawa miejscowego wykazało, że RIO 
w Opolu każdorazowo pisemnie zawiadamiała jst o toczącym się postępowa-
niu nadzorczym i skierowaniu sprawy na posiedzenie Kolegium Izby, celem 
podjęcia rozstrzygnięcia nadzorczego. Zawiadomienia – kierowane przy uży-
ciu platformy e-PUAP lub faksem – zawierały informację o miejscu i termi-
nie (dzień i godzina) posiedzenia Kolegium RIO w sprawie przedmiotowego 
postępowania, oraz informację o możliwości uczestnictwa w posiedzeniu. 
W zawiadomieniach wskazywane były także stwierdzone nieprawidłowości 
w przedłożonych przez jst uchwałach.

Zróżnicowany był również sposób postępowania RIO w przypadku odstąpienia 
od wydania rozstrzygnięcia nadzorczego. W RIO w Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie 
postępowania nadzorcze kończone były podjęciem przez kolegia uchwał o ich 
umorzeniu, w których jako podstawę prawną wskazywano art. 105 § 1 k.p.a., 
w związku z art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym. W pozostałych sze-
ściu RIO, kolegia nie podejmowały uchwał o umorzeniu postępowań nadzor-
czych niezakończonych wydaniem rozstrzygnięć nadzorczych.

Przykłady

W 154 sprawach, w których wszczęte przez RIO w Poznaniu postępowania 
nadzorcze nie zakończyły się wydaniem rozstrzygnięcia nadzorczego albo 
wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa – Kolegium podjęło uchwały 
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w sprawie umorzenia tych postępowań. Zastępca Prezesa Izby wyjaśniła, 
że praktykę taką stosowano każdorazowo, we wszystkich ww. przypadkach, 
na podstawie przepisów art. 105 § 1 k.p.a., w związku z art. 91 ust. 5 usg.

Kolegium RIO we Wrocławiu nie podejmowało uchwał w sprawie umorzenia 
prowadzonych postępowań nadzorczych w przypadkach, gdy stały się one bez-
przedmiotowe na skutek m.in. uchylenia wadliwego aktu prawa miejscowego 
przez jst przed upływem 30-dniowego terminu na wydanie rozstrzygnięcia 
nadzorczego.

W ocenie NIK, główną przyczyną niejednolitości w zakresie trybu postę-
powania poszczególnych RIO przy prowadzeniu postępowań nadzorczych 
było nieokreślenie w ustawach o jst szczegółowych zasad prowadzenia przez 
organy nadzoru postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności aktów 
prawa miejscowego. W ustawach samorządowych wskazano jedynie (art. 91 
ust. 5 u.s.g., art. 79 ust. 5 u.s.p., art. 82 ust. 6 u.s.w.), że do postępowań w spra-
wach nadzorczych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego, nie wskazując konkretnych przepisów. Przedmiotowe 
zagadnienia nie zostały również uregulowane w ustawie o RIO.

Ocenę tę potwierdziły wyjaśnienia prezesów lub zastępców prezesów 
RIO, w których wskazywali m.in. na brak uregulowań określających w spo-
sób precyzyjny tryb prowadzenia postępowań nadzorczych przez regio-
nalne izby obrachunkowe, co prowadziło do różnej praktyki. Odnosząc 
się do zawiadomień o wszczęciu postępowania nadzorczego, wskazywali, 
że ich rolę pełnią zawiadomienia kierowane do jst z informacją o terminie 
posiedzeń kolegium RIO, na których rozpatrywane miały być uchwały jst 
będące przedmiotem takich postępowań.

Przykład

Zastępca Prezesa RIO w Warszawie wyjaśniła m.in., że przepisy ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego stosuje się do postępowania nadzorczego 
odpowiednio, czyli wprost, z modyfikacjami, bądź nie stosuje się ich w ogóle. 
Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a., przy wydawaniu rozstrzygnięć 
nadzorczych, w ocenie Kolegium Izby, nie jest równoznaczne z automatycz-
nym ich stosowaniem, a szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera ustawa 
o RIO. W przypadku stwierdzenia przez członka Kolegium nieprawidłowo-
ści w uchwale w zakresie prawa miejscowego, wszczęcie postępowania nad-
zorczego i ewentualne orzeczenie nieważności uchwały następowało na tym 
samym posiedzeniu Kolegium. Postępowanie nadzorcze było jednoetapowe 
i kończyło się wydaniem jednego orzeczenia. Nie był tworzony odrębny akt 
w postaci wszczęcia postępowania nadzorczego. Jeśli Kolegium Izby uznało, 
że nie było podstaw prawnych do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego, to na 
tym samym posiedzeniu, na którym badana była ta uchwała, Kolegium pozo-
stawiało ją bez uwag.

Prezes RIO we Wrocławiu wskazała natomiast m.in., że Ustawa o regional-
nych izbach obrachunkowych nie określa modelowego postępowania nadzor-
czego (wzorca) prowadzonego przez izby. Co więcej, jak wskazuje się w literaturze 
przedmiotu (…) badania uregulowań w powyższym zakresie doprowadziły do twier-
dzenia, że określenie niebudzącego żadnych zastrzeżeń i wątpliwości prawnego 
wzorca postępowania nadzorczego prowadzonego przez RIO nie jest wręcz możliwe. 
Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (…) 
w postępowaniu nadzorczym, przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego 
stosuje się odpowiednio. Przy czym istotne jest, że brakuje jakiegokolwiek określenia, 
które z tych regulacji lub ich grup znajdują w postępowaniu nadzorczym to odpo-
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wiednie zastosowanie. Taki stan prowadzi do sytuacji, że de facto to same izby decy-
dują poniekąd, które z przepisów procedury administracyjnej są stosowane, a które  
nie i w jakim zakresie. Prowadzi to wprost do stosowania różnych praktyk przez 
różne izby, w tym odnośnie do wszczynania postępowania, zawiadamiania o tej oko-
liczności, czy też umarzania postępowania. Postępowanie nadzorcze prowadzone 
przez regionalne izby obrachunkowe należy zatem uznać za szczególny rodzaj 
postępowania administracyjnego. Odpowiednie stosowanie przepisów K.p.a. polega 
zatem na ich stosowaniu z odpowiednią dla charakteru prowadzonego postępowa-
nia modyfikacją. Dlatego część przepisów stosuje się wprost, część w ograniczonym 
zakresie, a część w ogóle nie znajduje zastosowania.

Badanie przez NIK 526 rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających nie-
ważność aktów prawa miejscowego jst, wykazało, że uchwały kolegiów 
RIO w tych sprawach zostały podjęte w 30-dniowym terminie określo-
nym w ustawach samorządowych (art. 91 ust. 1 u.s.g.49), oraz zgodnie 
z zasadami postępowania określonymi w art. 18 ust. 2 ustawy o RIO, 
tj. zapadły bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 
½ liczby członków kolegium. We wszystkich ww. przypadkach rozstrzy-
gnięcia nadzorcze zawierały wymagane informacje, określone w usta-
wach samorządowych, tj. uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie 
o dopuszczalności wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze do sądu 
administracyjnego.
Skontrolowane regionalne izby obrachunkowe w dwóch przypadkach, skie-
rowały, w okresie objętym kontrolą, do wojewódzkich sądów administra-
cyjnych skargi na akty prawa miejscowego. W obu przypadkach dotyczyło 
to uchwał jst, które pierwotnie, po ich wpływie do RIO uznane zostały przez 
kolegia za zgodne z prawem.

Przykłady

Kolegium RIO w Łodzi ponownie przeprowadziło analizę uchwały jst na sku-
tek przekazanych przez radnego zarzutów w sprawie przebiegu procedowa-
nia nad projektem uchwały i skierowało skargę do WSA, który skargę oddalił.

Skarga RIO w Poznaniu skierowana do WSA dotyczyła uchwały Rady Gminy 
Powidz Nr XII/90/19 z 14 listopada 2019 r., która wpłynęła do RIO w dniu 
21 listopada 2019 r. Na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2019 r. Kolegium 
Izby nie zakwestionowało legalności tej uchwały. Została ona jednak ponow-
nie rozpatrzona na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 22 stycznia 2020 r., 
na którym uznano, że jej postanowienia istotnie naruszają przepisy ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ze względu na upływ terminu 
na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego (określonego w art. 93 ust. 1 u.s.g.) 
Kolegium Izby podjęło uchwałę o jej zaskarżeniu do sądu. WSA wyrokiem 
z 17 lipca 2020 r. oddalił skargę Izby. NSA, po rozpatrzeniu skargi kasacyj-
nej RIO w Poznaniu, w wyroku z dnia z 4 lutego 2021 r., uchylił ww. wyrok 
WSA i stwierdził nieważność w części zaskarżonej uchwały Rady Gminy 
Powidz. Prezes RIO wyjaśniła, że była to jedna z pierwszych uchwał w tym 
zakresie, badana przez Kolegium po zmianie art. 6j ust. 3b ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach. Z jego nowego brzmienia wynikał 
obowiązek określenia wysokości stawki opłaty nie od domku letniskowego  
lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczyn-
kowe, lecz od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub 
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

49  I odpowiednio: art. 70 ust. 1 u.s.p. oraz art. 82 ust. 1 u.s.w.

Skargi RIO na akty  
prawa miejscowego
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5.1.4. Sądowa kontrola rozstrzygnięć nadzorczych oraz aktów  
prawa miejscowego jst

Na rozstrzygnięcia nadzorcze w sprawie aktów prawa miejscowego, 
wydane w okresie objętym kontrolą przez skontrolowane przez NIK regio-
nalne izby obrachunkowe, organy jst wniosły ogółem 43 skargi50, dotyczące 
2,1% tych rozstrzygnięć.

Wszystkie ww. skargi RIO przesłały do sądu administracyjnego, nie zmie-
niając swojego stanowiska wyrażonego w rozstrzygnięciach nadzorczych, 
przy czym w RIO we Wrocławiu, niezgodnie z zasadami postępowania 
określonymi w art. 54 §§ 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi51 oraz w Regulami-
nie Organizacyjnym RIO, obie skargi jst, które wpłynęły do tej jednostki,  
nie były przedmiotem posiedzeń kolegium RIO, tj. organu, który wydał roz-
strzygnięcia nadzorcze będące przedmiotem skarg.

W 11 przypadkach (co stanowiło 25,6% zaskarżonych rozstrzygnięć), sądy 
administracyjne (do czasu zakończenia kontroli) uznały skargi za zasadne 
i uchyliły rozstrzygnięcia nadzorcze, z czego w dziewięciu przypadkach 
wyroki sądów w tych sprawach były prawomocne. Dotyczyło to RIO 
w Łodzi, Olsztynie, Warszawie, Rzeszowie i Zielonej Górze, które wydały 
po dwa takie rozstrzygnięcia oraz jednego rozstrzygnięcia nadzorczego 
wydanego przez RIO w Poznaniu.

W 27 sprawach (co stanowiło 62,8% zaskarżonych rozstrzygnięć) skargi 
jst zostały oddalone (23 przypadki, z czego w 21 przypadkach wyroki 
sądów w tych sprawach były prawomocne) lub postępowania sądowe 
w tej sprawie zostały umorzone na skutek wycofania skarg przez jst 
(cztery przypadki).

W pozostałych pięciu sprawach (cztery w Warszawie i jedna we Wrocła-
wiu), skargi jst na rozstrzygnięcia nadzorcze RIO, do czasu zakończenia 
kontroli NIK, nie zostały rozpatrzone przez WSA.

W siedmiu RIO objętych kontrolą NIK52 nie zidentyfikowano części 
sprzecznych z przepisami prawa aktów prawa miejscowego wydanych 
przez jst, o czym świadczy fakt, że 55 aktów prawa miejscowego (co sta-
nowiło 0,3% wszystkich aktów prawa miejscowego przesłanych do skon-
trolowanych RIO), które uznane zostały przez te RIO za zgodne z prawem, 
zostało uznanych przez sądy administracyjne za nieważne (w całości 
lub w części), w wyniku rozpatrzenia skarg na te akty, skierowanych53  
m.in. przez prokuratorów, osoby fizyczne lub inne podmioty i organy54. 
Dotyczyło to min. RIO w Warszawie (34 uchwały), RIO w Łodzi (7) oraz 
RIO w Olsztynie (6). W większości przypadków RIO nie dysponowały 
informacjami o tych wyrokach.

50  Na podstawie art. 98 u.s.g, art. 85 u.s.p. lub art. 86 u.s.w.

51  Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.

52  Dotyczyło to RIO w: Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

53  Na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g, art. 87 ust. 1 u.s.p., art. 90 ust. 1 u.s.w. lub art. 50 § 1 u.p.p.s.a.

54  Źródłem tych danych są informacje uzyskane przez kontrolerów NIK z wojewódzkich sądów 
administracyjnych.
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za zgodne z prawem
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Przykład

RIO w Warszawie dysponowała informacjami o jednym przypadku skierowa-
nia w latach 2019–2021 (do 1 czerwca) do WSA skargi na akt prawa miejsco-
wego, podlegający właściwości nadzorczej Izby, przez inny niż RIO podmiot. 
Tymczasem, jak wynika z informacji przekazanych kontrolerom NIK przez WSA 
w Warszawie, w latach 2019–2021 (do 30 czerwca), Sąd w 34 przypadkach, 
po rozpatrzeniu skarg wniesionych przez inne niż RIO podmioty55, wydał pra-
womocne wyroki w sprawie stwierdzenia nieważności w całości lub w czę-
ści uchwał organów jst dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz zasad 
i zakresu przyznawania dotacji, podlegających właściwości nadzorczej RIO. 
W 33 przypadkach skargi w tym zakresie zostały wniesione do WSA przez 
prokuratorów, a w jednym przypadku przez osobę fizyczną. W 26 przypadkach 
sprawy te dotyczyły uchwał organów jst w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty, 
a w pozostałych ośmiu przypadkach – m.in. poboru podatków w drodze inkasa, 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnienia z części 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5.1.5. Działania wspierające prawidłowe tworzenie aktów prawa 
miejscowego jst

Wszystkie RIO objęte kontrolą NIK podejmowały w latach 2019–2021 
(I półrocze) działania prewencyjne i wspierające wobec jst w zakresie 
prawidłowego tworzenia prawa miejscowego. Obejmowały one m.in.:
–  publikowanie na stronie BIP rocznych sprawozdań z działalności RIO, 

zawierających omówienie realizacji zadań w zakresie nadzoru nad dzia-
łalnością jst;

–  kierowanie do jst pism zawierających informacje dotyczące wykładni 
przepisów prawa w związku z jego nowelizacją bądź powielania 
w uchwałach organów jst tego samego rodzaju błędów;

–  organizację spotkań z przedstawicielami nadzorowanych jst, których 
przedmiotem była zmiana przepisów prawa;

–  organizację szkoleń dotyczących stanowienia prawa miejscowego  
dla pracowników urzędów jst.

W 2020 r., pomimo epidemii COVID-19 i utrudnień z nią związanych, dzia-
łania te były kontynuowane choć w ograniczonym zakresie.

Przykłady

W RIO w Poznaniu w 2019 r. zaplanowano i zrealizowano 10 szkoleń obejmu-
jących swoim zakresem m.in. zagadnienia związane ze stanowieniem przez jst 
prawa miejscowego, w których uczestniczyły 954 osoby. W 2020 r. zapla-
nowano do realizacji pięć szkoleń z zakresu projektu budżetu na 2021 r. 
i wieloletniej prognozy finansowej, w ramach których planowano realizację 
zagadnień z zakresu podatków i opłat lokalnych. W związku z ogłoszeniem 
stanu epidemii COVID-19, szkolenia zostały odwołane. RIO sporządziła 
i przekazała jst objętym nadzorem Izby, materiały szkoleniowe zawierające  
m.in. informacje o stawkach podatków i opłat lokalnych oraz zasadach ich 
uchwalania przez radę gminy, a także o przepisach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzających 

55  Na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g. lub art. 87 ust. 1 u.s.p. oraz art. 50 § 1 i 2, w powiązaniu  
z 53 § 1 i 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Podejmowanie przez RIO 
działań wyjaśniających, 
prewencyjnych 
i wspierających jst 
w zakresie stanowienia 
prawa miejscowego
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możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia ter-
minów płatności rat tego podatku. Materiały te zostały również opubliko-
wane w BIP.

W RIO w Zielonej Górze w 2019 r. zaplanowano do realizacji siedem szkoleń 
dla jst, dotyczących aktów prawa miejscowego. Zrealizowano sześć szkoleń, 
które dotyczyły: pomocy publicznej udzielanej przez gminy w zakresie zmian 
w 2019 r., opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po noweli-
zacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dwukrotnie), 
dochodzenia, egzekucji i przedawnienia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi (na szkoleniu omawiano projekt zmian ustawy w zakre-
sie naliczania opłaty), rozliczania dotacji najczęściej udzielanych z budżetów 
jst oraz seminarium skarbników, na którym omówiono m.in. tematykę doty-
czącą dotacji najczęściej udzielanych z budżetu. We współpracy z Lubuskim 
Urzędem Wojewódzkim zrealizowano również szkolenie dla przedstawi-
cieli jst w związku ze wdrożeniem systemu e-Nadzór56. W 2020 r. Izba pier-
wotnie planowała realizację pięciu szkoleń obejmujących tematykę aktów 
prawa miejscowego, jednak ze względu na sytuację związaną z COVID-19, 
zalecenia Ministra Zdrowia i służb sanitarnych, w tym: zakaz zgromadzeń, 
zaktualizowano plan szkoleń. W zaktualizowanym planie szkoleń przewi-
dziano jedno szkolenie, które zrealizowano, tj. szkolenie zdalne obejmujące  
m.in. temat dotacji najczęściej udzielanych z budżetu oraz kwestię gospoda-
rowania odpadami komunalnymi.

5.1.6. Organizacja realizacji zadań nadzorczych
Liczba członków kolegiów poszczególnych RIO skontrolowanych przez 
NIK uwzględniała limity liczby członków kolegium określone w załączniku 
nr 1 do rozporządzenia w sprawie organizacji RIO. Spośród jednostek obję-
tych kontrolą, największą liczbą miejsc dla członków kolegium, zgodnie  
z ww. rozporządzeniem, dysponowały RIO w Warszawie (27) oraz RIO 
w Poznaniu (21), a najmniejszą RIO w Opolu oraz RIO w Zielonej Górze 
(po dziewięć).

Faktyczna liczba członków kolegium poszczególnych RIO, w okresie obję-
tym kontrolą, często była niższa od przyznanych limitów z uwagi na okre-
sowe wakaty, spowodowane trwającymi po kilka miesięcy procedurami 
wyboru nowych członków kolegium, w miejsce osób, które przeszły 
na emeryturę, bądź dla których upłynęła sześcioletnia kadencja (w przy-
padku pozaetowych członków kolegium). Przyczynami tej sytuacji, wg pre-
zesów RIO był brak zainteresowania zatrudnieniem na tym stanowisku, 
spowodowany relatywnie niskimi wynagrodzeniami, które RIO było w sta-
nie zaoferować w powiązaniu z wysokimi oczekiwaniami w zakresie kwa-
lifikacji zawodowych i wykształcenia kandydatów na to stanowisko.

Skutkiem tej sytuacji, do znalezienia kandydata do obsadzenia wakującego 
stanowiska członka kolegium w części przypadków konieczne było zorgani-
zowanie kilku postępowań konkursowych bądź obsadzenie wolnego stano-
wiska, po przeprowadzeniu stosownych postępowań konkursowych, przez 
pozaetatowego członka Kolegium. 

56  System pn. Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi.
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Przykład

W rozporządzeniu w sprawie organizacji RIO liczba członków kolegium  
RIO w Opolu ustalona została na dziewięć osób. Faktycznie liczba członków 
Kolegium RIO wg stanów na koniec lat 2019–2020 oraz na koniec I półrocza 
2021 r., wynosiła odpowiednio: osiem, osiem i siedem osób, z tego liczba człon-
ków etatowych w ww. okresach wynosiła cztery osoby, a członków pozaeta-
towych odpowiednio: cztery, cztery i trzy osoby. Prezes RIO wyjaśnił m.in., 
że podstawowymi czynnikami, które determinują politykę powoływania człon-
ków kolegium są aktualna sytuacja finansowa oraz kadrowa jednostki. Niewy-
starczający fundusz płac na wynagrodzenia dla pracowników Izby zmuszał 
do szukania środków na finansowanie zadań spoza funduszu wynagrodzeń. 
Przez ostatnie lata część niewykorzystanych środków na wynagrodzenia eta-
towych członków Kolegium przeznaczana była na zwiększenie wynagrodzeń 
dla pracowników pozostałych wydziałów. W sytuacji obsadzenia wszyst-
kich dziewięciu etatów członków Kolegium przez pracowników objętych 
mnożnikowym systemem wynagradzania, pula środków na wynagrodzenia  
dla pozostałych pracowników byłaby dalece niewystarczająca. Doprowadzi-
łoby to do drastycznej redukcji zatrudnienia w jednostce, czego konsekwen-
cją byłoby zagrożenie realizacji ustawowych zadań, m.in. z zakresu kontroli 
finansowej. Jednym z najważniejszych problemów, z którymi od lat zmaga 
się Izba, jest niski poziom wynagradzania pracowników, w szczególności 
w porównaniu do specjalistycznych stanowisk w samorządzie, co przekłada 
się na liczne odejścia z pracy i konieczność ciągłego zatrudniania nowych 
pracowników.

Osoby powołane na członków kolegiów objętych kontrolą RIO, poza jed-
nym przypadkiem, posiadały wykształcenie określone w art. 15 ust. 8 
pkt 3 ustawy o RIO57. Członek kolegium, który nie posiadał wykształcenia 
wskazanego w tym przepisie (miał wykształcenie magisterskie rolnicze) 
powołany został na to stanowisko w 1993 r., tj. w okresie, w którym prze-
pisy prawa nie określały szczegółowych wymogów odnośnie wykształce-
nia członków kolegiów 58.

W jednostkach objętych kontrolą średnia liczba aktów prawa miejsco-
wego jst przypadających do zbadania przez jednego członka kolegium RIO 
w danym roku była zróżnicowana i w latach 2019–2020 kształtowała się 
od ok. 49 do ok. 88 (biorąc pod uwagę łączną liczbę członków poszczegól-
nych kolegiów RIO wg stanu na koniec roku). Najmniej aktów prawa miej-
scowego jst na jednego członka kolegium przypadało do zbadania w RIO 
w Olsztynie (49 w 2019 r. oraz 53 w 2020 r.), a najwięcej w RIO w Poznaniu 
(odpowiednio: 85 i 88).

Należy przy tym zauważyć, że akty prawa miejscowego jst stanowiły jedynie 
ok. 9% ogółu uchwał i zarządzeń jst które wpłynęły w latach 2019–2021 
(I półrocze) do oceny skontrolowanych RIO. Biorąc pod uwagę wszystkie 
uchwały i zarządzenia jst – średnia liczba ww. aktów prawa przypadających 
do zbadania w ciągu roku na jednego członka kolegium RIO kształtowała 

57  Określony w tym przepisie wymóg dotyczy posiadania przez członków kolegium wykształcenia 
wyższego magisterskiego prawniczego, administracyjnego lub ekonomicznego bądź posiadania 
stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin.

58  Uregulowania określające wymagane wykształcenie członków kolegium RIO wprowadzone 
zostały ustawą z 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
(Dz. U. Nr 160, poz. 1062).

Rosnące obciążenie 
członków kolegiów RIO 
pracą nadzorczą
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się w tym okresie w przedziale od 619 do 966. Najmniej uchwał i zarządzeń 
jst na jednego członka kolegium przypadało do zbadania w RIO w Olsztynie 
(619 w 2019 r. oraz 663 w 2020 r.), a najwięcej w RIO w Rzeszowie (odpo-
wiednio: 966 i 875).

NIK zwraca uwagę na znaczny wzrost (w skrajnych przypadkach prawie 
dwukrotny) liczby uchwał i zarządzeń jst do zbadania przez poszczególne 
RIO objęte kontrolą w relacji do 2004 r., w którym wydane zostało rozpo-
rządzenie w sprawie organizacji RIO, określające limity liczby członków 
kolegiów dla poszczególnych RIO, co skutkowało analogicznym wzrostem 
obciążeń członków kolegiów realizacją zadań nadzorczych.

Tabela nr 2  
Średnia liczba uchwał i zarządzeń jst przypadających do zbadania na jednego  
członka kolegium RIO w 2004 r. oraz w latach 2019–2020

RIO w: rok

Liczba  
członków  

kolegium RIO  
wg stanu  

na koniec roku

Liczba uchwał i zarządzeń jst  
na jednego członka kolegium RIO 

(uwzględniając liczbę  
członków kolegium  

wg stanu na koniec roku)

ogółem akty prawa  
miejscowego

Bydgoszczy
2004 13 371 67
2019 11 766 83
2020 12 674 74

Łodzi
2004 17 530 69
2019 17 758 75
2020 16 792 84

Olsztynie
2004 Brak danych Brak danych Brak danych
2019 11 619 49
2020 10 663 53

Opolu
2004 9 380 48
2019 8 823 67
2020 8 807 64

Poznaniu
2004 20 380 74
2019 20 694 85
2020 18 750 88

Rzeszowie
2004 17 469 55
2019 15 966 81
2020 17 875 58

Warszawie
2004 Brak danych Brak danych Brak danych
2019 26 793 82
2020 27 725 73

Wrocławiu
2004 17 404 72
2019 17 658 71
2020 15 741 81

Zielonej  
Górze

2004 9 451 48
2019 9 690 53
2020 9 673 56

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Należy dodać, że powyższe dane nie odzwierciedlają rzeczywistego obcią-
żenia pracą nadzorczą członków kolegiów RIO, gdyż nie uwzględniają  
m.in. okresowych wzrostów obciążenia wynikających z absencji chorobo-
wych i urlopów wypoczynkowych członków kolegiów, jak i faktu, że w prawie 
wszystkich skontrolowanych RIO, zadania dotyczące bezpośredniego spra-
wowania nadzoru nad aktami prawa miejscowego jst, nie były na ogół przy-
dzielane prezesom RIO. Ponadto pozaetatowym członkom kolegium RIO 
przydzielano mniejszą liczbę zadań. 

Przykład

W RIO w Opolu podział zadań nadzorczych dla członków etatowych i poza-
etatowych dokonywany był według kryterium podmiotowego. Według stanu 
na 30 czerwca 2021 r., członkowie etatowi kolegium RIO mieli przydzielonych 
do nadzoru od 16 (Zastępca Prezesa RIO) do 19 jst. Członkowie pozaetatowi 
posiadali w nadzorze dziewięć lub 10 jst.

Istotny wzrost liczby spraw, którymi musieli zajmować się członkowie kolegium 
RIO mógł być jedną z przyczyn występowania nieprawidłowości w zakresie 
realizacji zadań nadzorczych, które stwierdzono w RIO objętych kontrolą NIK.

W ocenie prezesów RIO w Bydgoszczy, Poznaniu, Rzeszowie i Zielonej Górze 
liczba członków kolegiów przypisanych do kierowanych przez nich jednostek 
była wystarczająca do zapewnienia właściwej realizacji zadań nadzorczych. 
Prezesi RIO w Łodzi, Olsztynie, Opolu i Wrocławiu wskazywali natomiast 
na potrzebę zwiększenia liczby członków kolegiów w kierowanych przez nich 
jednostkach w stosunku do limitów określonych w rozporządzeniu w sprawie 
organizacji RIO. Nie zwracali się jednak do Prezesa Rady Ministrów o zwiększe-
nie liczby członków kolegium na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o RIO, 
tłumacząc to, w wyjaśnieniach, nieskutecznością innych działań podejmowa-
nych w tej sprawie bądź obawami dotyczącymi niezapewnienia niezbędnych 
środków finansowych na wynagrodzenia dla dodatkowych członków kolegium.

W regionalnych izbach obrachunkowych objętych kontrolą, w różny sposób 
zorganizowano realizację zadań dotyczących oceny zgodności z prawem 
aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jst. W pięciu RIO59 
całość zadań w tym zakresie przypisano do obowiązków członków kole-
giów, pozostawiając pozostałym pracownikom RIO (w tym w szczególności 
zatrudnionym w WIAS) realizację zadań o charakterze administracyjnym, 
informacyjnym i szkoleniowym w zakresie zagadnień związanych ze spra-
wowanym nadzorem nad stanowieniem prawa miejscowego przez jst. 
W przypadku pozostałych czterech RIO, z siedzibami w Olsztynie, Poznaniu, 
Rzeszowie i Warszawie, zadania pracowników WIAS w tym zakresie posze-
rzone zostały o wykonywanie różnego rodzaju czynności wspomagających, 
obejmujących m.in. sprawdzenie kompletności przesłanych uchwał jst oraz 
dokonanie wstępnych analiz w zakresie ich zgodności z prawem. Podział 
zadań dotyczących nadzoru nad stanowieniem prawa przez jst dokonywany 
był przez prezesów RIO poprzez przypisywanie jednostek samorządu tery-
torialnego do nadzoru poszczególnym członkom kolegium oraz w części 
RIO, również pracownikom WIAS, gdy pracownikom tej komórki organiza-
cyjnej przydzielono realizację zadań wspomagających.

59  RIO w: Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Organizacja 
wykonywania zadań 
dotyczących nadzoru 
nad aktami prawa 
miejscowego 
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Przykłady

W RIO w Opolu uchwały i zarządzenia jst miały być badane przez człon-
ków Kolegium Izby, zgodnie z aktualnym zakresem nadzoru podmiotowego 
poszczególnych członków kolegium, ustalanym przez Prezesa Izby. Do zadań 
WIAS należało m.in. przyjmowanie i rejestrowanie ww. aktów oraz ich prze-
kazywanie poszczególnym członkom kolegium Izby w celu zbadania zgodno-
ści z prawem.

Zgodnie z kolejnymi regulaminami organizacyjnymi RIO w Warszawie  
do zadań członków Kolegium należało m.in. przedstawianie na posiedzeniach 
Kolegium wyników badań uchwał i zarządzeń organów jst oraz projektów 
uchwał Kolegium. Do zadań WIAS należało m.in.: prowadzenie rejestru uchwał 
i zarządzeń organów jst wpływających do RIO, dokonywanie wstępnej oceny 
ich zgodności z prawem i przekazywanie jej wyników do właściwych człon-
ków Kolegium. 

W sześciu, z dziewięciu skontrolowanych RIO, wprowadzono wewnętrzne 
uregulowania określające w zróżnicowanym stopniu szczegółowości zasady 
postępowania przy realizacji zadań dotyczących nadzoru nad stanowie-
niem prawa przez organy jst. W pozostałych trzech RIO (w Łodzi, Olsztynie 
i Rzeszowie) regulacje w tej sprawie ograniczały się głównie do określe-
nia w sposób ogólny zadań członków kolegium w tego rodzaju sprawach, 
co tłumaczone było przez kierowników jednostek kontrolowanych m.in. bra-
kiem potrzeby wprowadzania szczegółowych uregulowań w tym zakresie 
(Prezes RIO w Łodzi i Zastępca Prezesa RIO Olsztynie) lub nieposiadaniem 
przez nich upoważnienia do regulowania tych kwestii, m.in. ze względu 
na niezawisłość członków kolegium w zakresie realizacji zadań nadzor-
czych (Prezes RIO w Rzeszowie).
W odniesieniu do ww. argumentów NIK zauważa, że ustalanie szczegóło-
wych zasad postępowania w RIO przy badaniu aktów prawa miejscowego 
jst w zakresie ich zgodności z prawem, których celem jest zapewnienie 
terminowości prowadzonych postępowań oraz ich przejrzystości i wery-
fikowalności, nie narusza niezawisłości członków kolegium w zakresie 
realizacji zadań nadzorczych, o której mowa w art. 15 ust. 7 ustawy o RIO.

Przykład

W RIO w Poznaniu szczegółowy katalog czynności w zakresie zadań nad-
zorczych przypisanych pracownikom WIAS i członkom kolegium zawarto  
w Dziale VII Regulaminu organizacyjnego. Określono w nim m.in. (§§ 79–81): 
zasady rejestrowania uchwał i zarządzeń; terminy wykonania badania 
uchwał; sposób postępowania w przypadku stwierdzenia w trakcie wstępnego 
badania braków formalnych w uchwale; warunki przekazania przez pracownika 
WIAS uchwały wraz z kartą oceny, do właściwego członka kolegium – sprawoz-
dawcy; sposoby postępowania członków kolegium z dokumentami otrzymanymi 
z WIAS, oraz czynności jakie należy wykonać, gdy członek kolegium – sprawoz-
dawca, będzie proponował podjęcie działań nadzorczych; okoliczności, w któ-
rych członek kolegium - sprawozdawca przygotowuje projekt uchwały kolegium 
na podstawie informacji otrzymanych z WIAS oraz sytuacje, w których wska-
zuje w karcie oceny na konieczność wezwania przez Izbę właściwego organu jst  
do sprostowania oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych; postępowa-
nie w przypadku stwierdzenia w trakcie badania w uchwale jst uchybień nieskut-
kujących naruszeniem prawa; postępowanie w przypadkach niejednoznacznych 
i budzących wątpliwości co do zgodności z prawem badanej uchwały jst. 

Wewnętrzne procedury 
określające zasady 

realizacji zadań 
nadzorczych RIO
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W siedmiu regionalnych izbach obrachunkowych objętych kontrolą do ewi-
dencjonowania obiegu dokumentacji i przebiegu procesów dotyczą-
cych m.in. sprawowania nadzoru nad stanowieniem prawa przez jst, 
wykorzystywano różnego rodzaju systemy elektroniczne (programy), 
przy wykorzystaniu których możliwe było m.in. monitorowanie termi-
nowości i wyników prowadzonych postępowań. W pięciu RIO korzy-
stano z systemu „e-Nadzór”. W kolejnych dwóch wykorzystywano inne 
programy utworzone do tego celu w tych jednostkach. W przypadku 
RIO w Opolu był to program „Uchwały RIO” (utworzony i użytkowany 
od 2009 r.), a w przypadku RIO we Wrocławiu – elektroniczny system 
rejestracji korespondencji oraz uchwał kolegium RIO i składów orze-
kających pod nazwą „SysRIO”.

W RIO w Olsztynie i Rzeszowie przy realizacji zadań nadzorczych nie korzy-
stano z opracowanych do tego celu systemów informatycznych. W RIO 
w Olsztynie ewidencję wpływających uchwał i zarządzeń jst prowadzono 
przy wykorzystaniu programu Excel, a w RIO w Rzeszowie – w formie 
papierowej.
Z wykorzystywanych w ww. RIO systemów elektronicznych największą 
liczbę różnego rodzaju funkcjonalności, ułatwiających pracownikom RIO 
sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu badania zgodności z pra-
wem aktów prawa miejscowego, posiadał system e-Nadzór, który umoż-
liwiał m.in. członkom kolegium zapoznanie się z wszystkimi uchwałami 
i zarządzeniami jst przekazanymi do nadzoru RIO, a także dokumentacją 
badań przeprowadzonych przez pracowników WIAS oraz członków kole-
gium dotyczących zgodności z prawem uchwał i zarządzeń jst. Funkcjo-
nalności takiej nie posiadały natomiast programy (systemy) opracowane  
we własnym zakresie przez RIO w Opolu oraz RIO we Wrocławiu.

W analizach ryzyk przeprowadzanych w RIO, uwzględniano ryzyka zwią-
zane z realizacją zadań nadzorczych nad stanowieniem prawa przez jst oraz 
określano, czy i jakie działania należy podejmować w celu zapobiegania 
ich materializacji. Zidentyfikowane ryzyka w tym zakresie dotyczyły m.in.: nie-
terminowego badania uchwał i zarządzeń jst; przekazania do nadzoru woje-
wodzie aktów prawa podlegających nadzorowi RIO, przeoczenia naruszenia 
prawa w badanym akcie prawnym, nieprawidłowej interpretacji przepisów 
prawa; wydawania błędnych rozstrzygnięć nadzorczych. Jako przyczynę 
wystąpienia tego rodzaju sytuacji wskazywano m.in. na: okresowe spię-
trzenie napływających aktów prawa; błędy pracowników; brak jednolitego 
orzecznictwa sądów; wysoki stopień skomplikowania spraw; brak wymiany 
informacji pomiędzy pracownikami. Prawdopodobieństwo zmaterializowa-
nia się tych ryzyk określano najczęściej na poziomie średnim lub niskim.

Określane w ww. analizach mechanizmy kontrolne obejmować miały 
m.in.: monitorowanie terminów zakończenia czynności nadzorczych  
przy wykorzystywaniu danych zamieszczonych w systemach informatycz-
nych; bieżącą analizę obowiązujących przepisów prawa i ich zmian oraz 
orzeczeń sądów i komentarzy do przepisów prawa; zachowanie należytej 
staranności przez pracowników; organizację szkoleń w zakresie interpre-
tacji przepisów prawnych.

Korzystanie przez RIO  
z systemów 
elektronicznych 
wspomagających 
sprawowanie nadzoru  
nad realizacją zadań
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W żadnym ze skontrolowanych RIO nie przeprowadzano jednak analiz 
dotyczących skali i przyczyn występowania niejednolitości dokonywanych 
ocen zgodności z przepisami prawa aktów stanowionych przez organy jst 
oraz stosowanych środków nadzoru w stosunku do wadliwych uchwał jst. 
Prezesi RIO w wyjaśnieniach wskazywali m.in., że kontrola wewnętrzna 
w tym zakresie prowadzona jest w sposób bieżący przy wykorzystaniu 
danych zamieszczanych w systemach informatycznych. Wskazywali rów-
nież na wynikającą z przepisów prawa niezawisłość członków kolegium 
w realizacji funkcji nadzorczych.

W odniesieniu do ww. wyjaśnień NIK zauważa, że wyniki takich analiz sta-
nowić mogą istotne źródło informacji dla prezesów, członków kolegium 
i pracowników RIO, co w konsekwencji może przyczynić się do poprawy 
jakości i skuteczności nadzoru tego organu nad stanowieniem prawa  
przez jst. Dane z systemów informatycznych pozwalały wprawdzie na bie-
żącą kontrolę terminowości podejmowanych działań nadzorczych, były jed-
nak nieprzydatne do identyfikacji przyczyn niejednolitości dokonywanych 
ocen oraz podejmowanych działań nadzorczych kolegium wobec aktów 
prawa miejscowego niezgodnych z prawem.

Nieprzeprowadzanie 
analiz dotyczących 

przyczyn niejednolitości 
dokonywanych 

ocen aktów prawa 
miejscowego  

oraz stosowanych 
środków nadzoru
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Czy regionalne izby obrachunkowe sprawowały skuteczny nadzór nad sta-
nowieniem prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnego?
Kontrolą P/21/097 objęto osiem regionalnych izb obrachunkowych,  
z siedzibami w Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, 
Wrocławiu i Zielonej Górze.
W informacji wykorzystano także wyniki kontroli rozpoznawczej 
R/21/001/LWA przeprowadzonej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Warszawie.
Kontrole w ww. jednostkach przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1, 
z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 1 ustawy o NIK, 
w szczególności pod kątem legalności i rzetelności.
Lata 2019–2021 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych60), z wyko-
rzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem, jeżeli było to nie-
zbędne do realizacji celu kontroli.
Czynności kontrolne w ramach kontroli planowej P/21/097 przeprowadzono 
w okresie od 1 września do 10 grudnia 2021 r., natomiast w ramach kontroli 
rozpoznawczej R/21/001/LWA – w okresie od 25 maja do 30 lipca 2021 r.
W trakcie przeprowadzania kontroli, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f 
ustawy o NIK, uzyskano informacje od:
–  prezesów WSA z województw, w których regionalne izby obrachunkowe 

zostały objęte kontrolą, w sprawie przypadków uznania przez WSA 
lub NSA za zasadne skarg na akty prawa miejscowego jst, złożonych 
przez, inne niż RIO, uprawnione podmioty lub organy;

–  wójtów/burmistrzów/prezydentów miast, m.in. w sprawie przyczyn 
dokonania przez organy jst zmiany lub uchylenia aktów prawa miejsco-
wego, w stosunku do których RIO prowadziło postępowania nadzorcze 
oraz sposobu wywiązania się jst z obowiązków dotyczących przedsta-
wienia projektów uchwał do wglądu i oceny przez inne organy61.

Kontrole P/21/097 i R/21/001/LWA zostały podjęte z inicjatywy własnej 
Najwyższej Izby Kontroli.
Wyniki kontroli P/21/097 oraz R/21/001/LWA przedstawione zostały 
w wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do prezesów dziewięciu RIO, 
których działalność objęto kontrolą.
We wszystkich przypadkach w wystąpieniach pokontrolnych sformuło-
wano ocenę w formie opisowej.
Do trzech wystąpień pokontrolnych prezesi RIO złożyli ogółem 12 zastrzeżeń, 
spośród których siedem zostało oddalonych, pięć uwzględniono, w tym 
jedno w całości, a cztery w części.
W wystąpieniach pokontrolnych z kontroli P/21/097 oraz R/21/001/LWA 
sformułowano ogółem 15 wniosków pokontrolnych, które dotyczyły 
w szczególności:
–  podejmowania działań na rzecz zapewnienia jednolitości ocen Kolegium RIO 

w zakresie badania zgodności z prawem aktów prawa miejscowego jst;

60  Ostatnie wystąpienie pokontrolne z kontroli w RIO zostało podpisane w dniu 10 grudnia 2021 r.

61  O informację w tej sprawie w jednym przypadku zwrócono się również do UOKiK.

Cel główny kontroli

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Termin kontroli

Pozostałe informacje 

Stan realizacji  
wniosków pokontrolnych
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–  każdorazowego sprawdzania na etapie badania zgodności z prawem uchwał 
jst dotyczących zasad i zakresu przyznawania dotacji mogących stanowić 
pomoc de minimis bądź pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
czy jst przed ich podjęciem, wywiązały się z obowiązku przedstawienia 
ich projektów do wglądu organom, o których mowa w art. 7 ust. 3 i 3a ustawy 
o postępowaniu w sprawach dotyczących udzielania pomocy publicznej 
oraz czy organy te nie zgłosiły zastrzeżeń do tego projektu;

–  informowania organów jst, o wszczęciu postępowania nadzorczego 
w sprawie przekazanych przez nie aktów prawa miejscowego, jak rów-
nież o terminie posiedzenia Kolegium RIO w tej sprawie;

–  podejmowania stosownych działań nadzorczych w stosunku do aktów 
prawa miejscowego jst niezgodnych z prawem na zasadach określonych 
w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, tj. dokonywania ich 
oceny przez Kolegium RIO i wydawania stosownych rozstrzygnięć nad-
zorczych w tej sprawie, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia 
doręczenia aktu organowi nadzoru.

Z otrzymanych do dnia 17 marca 2022 r. odpowiedzi na wystąpienia pokon-
trolne wynika, że 12 wniosków zostało zrealizowanych, a dwa wnioski były 
w trakcie realizacji. Niezrealizowany pozostaje jeden wniosek.

W ramach kontroli P/21/097 skontrolowano:

Lp.
Jednostka  

organizacyjna NIK  
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa  
jednostki  

kontrolowanej

Imię i nazwisko  
kierownika  
jednostki  

kontrolowanej

Ocena  
kontrolowanej 

jednostki

1. Delegatura NIK 
w Bydgoszczy

Regionalna Izba  
Obrachunkowa  
w Bydgoszczy

Daniel Jurewicz w formie  
opisowej

2. Delegatura NIK 
w Łodzi

Regionalna Izba  
Obrachunkowa w Łodzi

Ryszard Paweł  
Krawczyk

w formie  
opisowej

3. Delegatura NIK 
w Olsztynie

Regionalna Izba  
Obrachunkowa  

w Olsztynie
Bogdan Gaber 

Iwona Bendorf-Bundorf
w formie  
opisowej

4. Delegatura NIK 
w Opolu

Regionalna Izba  
Obrachunkowa w Opolu Grzegorz Czarnocki w formie  

opisowej

5. Delegatura NIK  
w Poznaniu

Regionalna Izba  
Obrachunkowa w Poznaniu Grażyna Wróblewska w formie  

opisowej

6. Delegatura NIK 
w Rzeszowie

Regionalna Izba  
Obrachunkowa  
w Rzeszowie

Zbigniew K. Wójcik w formie  
opisowej

7. Delegatura NIK  
we Wrocławiu

Regionalna Izba  
Obrachunkowa  
we Wrocławiu

Lucyna Hanus w formie  
opisowej

8. Delegatura NIK  
w Zielonej Górze

Regionalna Izba  
Obrachunkowa  

w Zielonej Górze
Ryszard Zajączkowski w formie  

opisowej

W ramach kontroli rozpoznawczej R/21/001/LWA skontrolowano:

Lp.
Jednostka  

organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki  
kontrolowanej

Imię i nazwisko  
kierownika  
jednostki  

kontrolowanej

Ocena  
kontrolowanej 

jednostki

1. Delegatura NIK  
w Warszawie

Regionalna Izba  
Obrachunkowa  
w Warszawie

Wojciech Tarnowski w formie  
opisowej

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Organy jednostek samorządu terytorialnego prowadzą działalność pra-
wotwórczą w formie aktów prawa miejscowego. Przez prawo miejscowe 
należy rozumieć akty normatywne o charakterze powszechnie obowiązu-
jącym, stanowione przez organy lokalne, których zakres obowiązywania 
ogranicza się do części terytorium państwa62.

Organy jst nie posiadają samodzielnych kompetencji prawotwórczych. 
Lokalne prawodawstwo nie ma więc charakteru samoistnego, tj. autono-
micznego względem ustawy. Z tego względu każdy akt prawa miejscowego 
powinien powoływać się na podstawę ustawową.

Podstawową formą stanowienia aktów prawa miejscowego przez organy 
jst jest uchwała. Jest to też typowa forma rozstrzygnięć podejmowanych 
przez organy kolegialne. Ustawa może jednak dopuszczać wyjątki zarówno  
co do samej formy aktu prawa miejscowego (innej niż uchwała), jak i organu 
wydającego taki akt (innego niż organ stanowiący). Z tego też względu, 
pomimo domniemania kompetencji do wydawania aktów prawa miejsco-
wego przez organy stanowiące, akty takie mogą również wydawać organy 
wykonawcze jst, przy czym wprost musi to być wskazane w ustawie63.

Odrębne przepisy mogą ustanawiać szczególne wymogi co do treści 
uchwały, tj. np. określać maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, 
które mogą być ustalone przez organ stanowiący jst. Przykładem takich 
uregulowań mogą być postanowienia art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 19 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych64, 
w których określono maksymalne stawki podatku od nieruchomości, 
podatku od środków transportu oraz opłat lokalnych określonych w tej 
ustawie (tj. m.in. opłaty targowej, opłaty uzdrowiskowej, opłaty reklamo-
wej, opłaty od posiadania psów).

Zgodnie z Konstytucją RP, warunkiem wejścia z życie aktów prawa miej-
scowego jest ich ogłoszenie, przy czym zasady i tryb ogłaszania aktów nor-
matywnych określa ustawa65. Obowiązującym aktem w tym zakresie jest 
ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych.

Stosownie do art. 13 pkt 2 u.o.a.n., w wojewódzkim dzienniku urzędowym 
ogłasza się akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik wojewódz-
twa, organ powiatu oraz organ gminy. Ogłaszanie tych aktów jest zatem 
ustawowym obowiązkiem wojewody. Akty normatywne ogłasza się nie-
zwłocznie66, a nieogłoszenie aktu prawa miejscowego, bądź wadliwość tego 
ogłoszenia powoduje, że akt taki nie może wejść w życie 67.

62  D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz 2003, s. 73.

63  Wyrok NSA z dnia 28 maja 2008 r. (II OSK 346/08) LEX Nr 494364

64  Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm.

65  Art 88 ust 1 i 2 Konstytucji RP.

66  Art. 3 u.o.a.n.

67  Postanowienie NSA z dnia 7 grudnia 1994 r. (SA/Wr 2426/94), ONSA 1995, poz. 178.

Cechy i charakter  
prawa miejscowego

Formy aktów  
prawa miejscowego 
oraz tryb podejmowania 
uchwał

Ogłaszanie aktów  
prawa miejscowego
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Zgodnie z art. 171 ust. 1 Konstytucji RP, działalność samorządu terytorialnego 
podlega nadzorowi jedynie z punktu widzenia legalności. Tym samym działal-
ność nadzorcza RIO nie może być wykonywana w oparciu o inne kryteria, takie 
jak celowość, gospodarność lub rzetelność, gdyż działanie takie pozostawałoby 
w sprzeczności zarówno z normą konstytucyjną, jak i przepisami ustaw o jst.68.

Nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych podlegają akty prawa miej-
scowego, które zostały podjęte w sprawach finansowych69. Nieostrość poję-
cia „sprawy finansowe” powoduje, że nie istnieje ściśle wytyczona granica 
pomiędzy kompetencjami nadzorczymi wojewody i regionalnej izby obra-
chunkowej. Rodzi to konieczność samokontroli swojej właściwości przez 
organy nadzoru w celu uniknięcia krzyżowania się kompetencji. Mają one 
bowiem charakter rozłączny, gdyż wojewodowie i regionalne izby obra-
chunkowe nie mogą być właściwi w tej samej sprawie nadzorczej70.

Dodatkowe kryteria w tym zakresie określone zostały w art. 11 ust. 1 
ustawy o RIO, w którym wskazano sprawy, w przypadku których podej-
mowane przez organy jst uchwały i zarządzenia podlegają właściwości rze-
czowej regionalnych izb obrachunkowych. Spośród wymienionych w tym 
przepisie rodzajów spraw, status aktów prawa miejscowego będą miały 
uchwały i zarządzenia organów jst w sprawie zasad i zakresu przyznawania 
dotacji z budżetu jst71 oraz podatków i opłat lokalnych, do których zastoso-
wanie mają przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa (art. 11 ust. 1 pkt 5).

Zgodnie z art. 2 § 1 pkt 1 i 3 Ordynacji podatkowej przepisy tej ustawy sto-
suje się m.in. do:
–  podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetów jst, 

do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe;
–  opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

Organami podatkowymi pierwszej instancji, zgodnie z art. 13 § 1 pkt 1 
Ordynacji podatkowej, są m.in. wójt, burmistrz (prezydent miasta), staro-
sta lub marszałek województwa.

Zgodnie z ww. uregulowaniami, do właściwości rzeczowej RIO należeć 
będą uchwały organów jst nie tylko w sprawie podatków i opłat, o któ-
rych mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ale np. również 
uchwały w sprawie opłat za odbiór odpadów komunalnych (w związku 
z art. 6 ust. 12 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)72.

W przeciwieństwie do ogólnego postępowania administracyjnego, postę-
powania podatkowego, czy celnego, postępowanie w trybie nadzoru  
nie jest procedurą skodyfikowaną, ani nie zostało wyczerpująco uregulo-
wane. Przepisy, które je normują są zawarte w ustawach samorządowych 
oraz w ustawie o RIO i w k.p.a.

68  Art. 85 u.s.g., art. 77 u.s.p., art. 79 u.s.w.

69  Art. 171 ust. 2 Konstytucji Rp, art. 86 u.s.g., art. 76 ust. 1 u.s.p., art. 78 ust. 1 u.s.w.

70  J. Dytko, Proceduralnoprawna determinacja nadzoru wojewody nad działalnością organów 
jednostek samorządu terytorialnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2013, str. 153.

71  O których mowa m.in. w ustawach: z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1930, ze zm.); z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, ze zm.); 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, ze zm.).

72  Wyrok WSA w Gliwicach z 22 stycznia 2015 r. (I SA/Gl 1285/14).
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nadzorczej regionalnych 

izb obrachunkowych

Postępowanie  
nadzorcze



ZAŁĄCZNIKI

45

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawach samorządowych, w ramach 
wykonywania nadzoru nad aktami prawa miejscowego, RIO mogą stwier-
dzić: nieważność w całości albo w części aktu73, wstrzymać wykonanie 
aktu74, stwierdzić naruszenie prawa przez akt – w przypadku nieistotnego 
naruszenia prawa75, a także wnieść skargę do sądu administracyjnego76.

Zamieszczone w ustawach samorządowych uregulowania77, przewidujące 
odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyj-
nego do postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał organów 
jst stwarzają wiele problemów interpretacyjnych. Zgodnie z utrwalonym 
w literaturze poglądem „odpowiednie stosowanie przepisów” wymaga 
uwzględnienia celu i charakteru postępowania, w którym mają one być 
wykorzystane. Może ono polegać na zastosowaniu niektórych z nich wprost 
– gdy jest to możliwe, innych z modyfikacjami, jeśli nie można ich zastoso-
wać wprost oraz na niestosowaniu tych, których zastosować się nie da78. 
Najwięcej trudności i obaw o prawidłowość zastosowania rodzić mogą 
przepisy wymagające modyfikacji, zwłaszcza gdy nie jest to drobna zmiana. 
Niebezpieczeństwo z tym związane polega na tym, że dostosowanie prze-
pisu, do którego odpowiedniego stosowania odesłał ustawodawca, dopro-
wadzi do wyinterpretowania i zastosowania zupełnie nowego, odmiennego 
unormowania. Wiele przepisów k.p.a. będzie stosowanych wprost, np. prze-
pisy dotyczące obliczania terminów.

Przepisy ustaw samorządowych nie znają instytucji pozytywnej weryfikacji 
nadzorczej aktu prawa miejscowego, gdyż organy nadzoru nie zatwierdzają 
aktu poddanego nadzorowi. Postępowanie nadzorcze nad aktem prawa 
miejscowego jest wyłącznie postępowaniem w sprawie stwierdzenia nie-
ważności tego aktu, a nie postępowaniem, w którym alternatywnie docho-
dzi do stwierdzenia nieważności aktu lub do stwierdzenia jego ważności79.

RIO może stwierdzić nieważność aktu prawa miejscowego w nieprzekra-
czalnym terminie 30 dni od przedłożenia tego aktu80. Bieg tego terminu 
rozpoczyna się od dnia następnego po dniu doręczenia danego aktu RIO81 
i nie może być przerwany. Upływ ustawowego terminu na stwierdzenie nie-
ważności aktu prawa miejscowego w każdym przypadku oznacza, że RIO 
traci kompetencję nadzorczą. Rozstrzygnięcie nadzorcze, które byłoby 
wydane po tym terminie, jest rozstrzygnięciem nadzorczym zapadłym 
z naruszeniem przepisów o właściwości, gdyż w takim stanie rzeczy organ 
nadzoru nie posiada już umocowania do orzekania w sprawie legalności 
aktu prawa miejscowego82. Wskazane ograniczenie w czasie nie oznacza 

73  Art. 91 ust. 1 u.s.g., art. 79 ust.1 u.s.p., art. 82 ust. 1 u.s.w.

74  Art. 91 ust. 2 u.s.g., art. 79 ust. 2 u.s.p., art. 82.ust. 2 u.s.p.

75  Art. 91 ust. 4 u.s.g., art. 79 ust. 4 u.s.p., art. 82 ust. 5 u.s.w.

76  Art. 93 ust. 1 u.s.g., art. 81 ust. 1 u.s.p., art. 82 c ust. 1 u.s.w.

77  Art. 91 ust. 5 u.s.g., art. 79 ust. 5 u.s.p., art. 82 ust. 6 u.s.w.

78  J. Nowacki, Odpowiednie stosowanie przepisów prawa, PiP 1964, nr 3.

79  J. Dytko, Proceduralnoprawna determinacja..., str. 193.

80  Art. 91 ust. 1 u.s.g., art. 79 ust. 1 u.s.p., art. 82 ust. 1 u.s.w.

81  Art. 57 § 1 k.p.a.

82  Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2011 r. (II OSK 54/11, LEX Nr 964436).
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jednak, że RIO traci możliwość podejmowania działań w celu wyelimino-
wania aktu prawa miejscowego niezgodnego z prawem z obrotu prawnego, 
gdyż w miejsce własnych uprawnień nabywa uprawnienie do zaskarżenia 
tego aktu do sądu administracyjnego.

Przedłożenie RIO aktu prawa miejscowego rozpoczyna proces nadzoru 
tego organu nad prawidłowością stanowienia prawa miejscowego. Obowią-
zek przesyłania aktów prawa miejscowego spoczywa wyłącznie na organach 
ustawowo wskazanych, którymi są: wójt (burmistrz, prezydent) w gminie, 
starosta w powiecie oraz marszałek w województwie, w ustawowo określo-
nych terminach, tj. siedem dni w przypadku uchwał rady gminy, rady powiatu, 
sejmiku i zarządu województwa oraz dwa dni od dnia podjęcia – w odniesieniu 
do przepisów porządkowych stanowionych przez organy gminy i organy 
powiatu83. Czynność przedłożenia aktu może być wykonana również przez 
zastępcę wójta (burmistrza, prezydenta), starosty lub marszałka, jeżeli 
osoba taka działa z upoważnienia organu uprawnionego do przedłożenia84.

Postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności aktu wszczy-
nane jest z urzędu i powinno następować wyłącznie w razie sprzeczności 
z prawem aktu prawa miejscowego85. Przyjmuje się, że konieczność wszczę-
cia postępowania nadzorczego zachodzi tylko wówczas, gdy organ nadzoru 
uzna co najmniej za prawdopodobne, że nadzorowany akt dotknięty jest 
istotną wadą prawną. Impulsem do wszczęcia postępowania nadzorczego 
mogą być interwencje osób trzecich, aczkolwiek działania takie nie wymu-
szają na organie nadzorczym konieczności podjęcia jakichkolwiek działań 
nadzorczych, gdyż ani osoba fizyczna, ani prawna (poza gminą, powiatem 
i województwem) nie może być uczestnikiem postępowania nadzorczego86. 
Brak reakcji na pismo, w którym zawarto żądanie stwierdzenia nieważno-
ści aktu prawa miejscowego, nie może być zatem uznane za bezczynność 
organu, co uzasadniałoby wniesienie skargi do sądu administracyjnego87.

W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, brak zawiadomie-
nia organu jst o wszczęciu postępowania nadzorczego stanowi narusze-
nie przepisów postępowania, które może mieć wpływ na wynik sprawy88. 
Nie oznacza to jednak automatycznie uchylenia rozstrzygnięcia nadzor-
czego. W każdym tego typu przypadku sąd ocenia, czy brak zawiadomienia 
stanowi takie naruszenie przepisów, które mogło mieć wpływ na wynik 
sprawy, zwłaszcza w kontekście naruszenia zasady zapewnienia czynnego 
udziału jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu nadzorczym. 
W przypadku postępowań prowadzonych przez RIO, istotne znaczenie przy 
ocenie tej sytuacji będzie miał fakt, czy stosownie do postanowień art. 18 ust. 3 
ustawy o RIO, zapewniono możliwość uczestniczenia przedstawicielowi pod-
miotu, którego sprawa była rozpatrywana w posiedzeniu kolegium RIO, któ-
rego przedmiotem było orzeczenie o nieważności aktu prawa miejscowego.

83  Art. 90 ust. 2 u.s.g., art. 78 ust. 2 u.s.p., art. 81 u.s.w.

84  Wyrok NSA z dnia 4 lipca 2007 r. (II OSK 569/00), LEX Nr 364705.

85  Wyrok NSA z dnia 4 stycznia 2007 r. (I OSK 1670/06, LEX Nr 320925.

86  Wyrok NSA z dnia 20 lipca 2004 r. (OSK 629/04), LEX Nr 158865.

87  Wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 1992 r. (SAB/Wr 15/92), ONSA 1993, poz. 39.

88  Wyrok WSA z 16 września 2004 r. II SA/Bk 371/04, Lex Omega nr 173740, podobnie WSA  
w wyroku z 29 października 2008 r. II Sa/Ke 519/08, Lex Sigma nr 506940.
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Formą wszczęcia postępowania nadzorczego jest pisemne zawiadomienie 
o wszczęciu, które pozwala na wyrażenie podstawowych motywów podję-
cia ingerencji nadzorczej89. W zawiadomieniu tym organ nadzoru nie musi 
szczegółowo wskazywać, a tym bardziej uzasadniać swoich wątpliwości, 
co do sprzeczności przedłożonego aktu z prawem, gdyż służyć ma temu 
postępowanie wyjaśniające90.

Obowiązkowi wszczęcia postępowania nadzorczego towarzyszy uprawnie-
nie do wstrzymania wykonania aktu poddanego nadzorowi91. RIO może 
skorzystać z tego instrumentu jedynie w ramach postępowania nadzor-
czego, zarówno z chwilą jego wszczęcia, jak i w toku tego postępowania. 
Niedopuszczalne jest zatem wstrzymanie wykonania aktu prawa miejsco-
wego poza postępowaniem nadzorczym. Skutkiem prawnym wstrzymania 
wykonania aktu prawa miejscowego jest niedopuszczalność podejmowa-
nia działań na jego podstawie, jednakże wstrzymanie wykonania nie może 
oznaczać odmowy publikacji tego aktu przez wojewodę92.

Ustawy o jst nie określają przesłanek, którymi powinien kierować się organ 
nadzoru dokonując takiego wstrzymania, jest to zatem czynność uzna-
niowa, a okolicznością przemawiającą za jej wykonaniem jest prawdopo-
dobieństwo wystąpienia istotnej wady tego aktu93. Jak stwierdził NSA94, 
w takim wypadku nieistotny jest także stopień tego prawdopodobieństwa. 
Oznacza to, że organ nadzoru nie musi dowodzić, że wystąpiła konkretna 
podstawa do stwierdzenia nieważności aktu prawa miejscowego, aczkol-
wiek ma obowiązek wyjaśnić zainteresowanej jednostce samorządu teryto-
rialnego, w oparciu o jakie przesłanki uznał za realne prawdopodobieństwo 
wadliwości danego aktu95.

Wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego lub wskazania, że akt prawa miej-
scowego wydano z naruszeniem prawa należy traktować jako czynność 
prawną zamykającą postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności 
aktu prawa miejscowego96. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o RIO, orze-
kanie o nieważności uchwał i zarządzeń organów jst należy do wyłącznej 
kompetencji kolegium RIO. Uchwały kolegium RIO w tej sprawie zapadają 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby człon-
ków kolegium Izby.

Konstrukcja rozstrzygnięcia nadzorczego zbliżona jest do konstrukcji decy-
zji administracyjnej. Odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów 
k.p.a. w postępowaniu nadzorczym pozwala oprzeć konstrukcję rozstrzygnię-
cia nadzorczego na elementach struktury decyzji administracyjnej. Zgodnie 

89  J. Dytko, Proceduralnoprawna determinacja…, s. 161.

90  Wyrok NSA z dnia 11 września 2007 r. (II OSK 759/07), LEX Nr 384425.

91  Art. 91 ust. 2 u.s.g., art. 79 ust. 2 u.s.p., art. 82 ust. 2 u.s.w.

92  J. Dytko, Proceduralnoprawna determinacja…, s. 163, por. wyrok NSA z dnia 1 marca 2010 r.  
(II OSK 2038/09), „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2010, Nr 2, poz. 41.

93  J. Dytko, Proceduralnoprawna determinacja…, s. 163.

94  Wyrok z dnia 20 maja 1998 r. (IV SA 1784/97), LEX Nr 42142.

95  J. Dytko, Proceduralnoprawna determinacja…, s. 164, por. wyrok WSA w Warszawie z dnia  
7 września 2005 r. (IV SA/Wa 469/05), LEX Nr 192874.

96  J. Dytko, Proceduralnoprawna determinacja…, s. 209.
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z art. 107 § 1 k.p.a., decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu admi-
nistracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powoła-
nie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, 
pouczenie – czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z poda-
niem nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania 
decyzji (jeżeli decyzja została wydana w formie dokumentu elektronicz-
nego, powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym),  
a w przypadku decyzji, w stosunku do których może być wniesione 
powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga 
do sądu administracyjnego – pouczenie o dopuszczalności wniesienia 
powództwa lub skargi97.

Spośród wymienionych składników decyzji administracyjnych ustawy 
samorządowe określają jedynie, że rozstrzygnięcie nadzorcze powinno 
zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o prawie wnie-
sienia skargi do sądu administracyjnego98. Ponadto elementami rozstrzy-
gnięcia nadzorczego powinny być: podstawa prawna, wskazanie organu 
nadzoru wydającego rozstrzygnięcie nadzorcze, wskazanie organu jed-
nostki samorządu terytorialnego, którego rozstrzygnięcie dotyczy, senten-
cja rozstrzygnięcia nadzorczego oraz podpis osoby reprezentującej organ99.

W odróżnieniu od decyzji administracyjnych, podstawą prawną rozstrzy-
gnięcia nadzorczego RIO są przepisy ustaw samorządowych oraz przepisy 
ustawy o RIO, precyzujące właściwość tego organu nadzoru w zakresie 
spraw finansowych. W orzecznictwie przyjmuje się, że powołanie pod-
stawy prawnej w rozstrzygnięciu nadzorczym polega na wskazaniu kon-
kretnego przepisu ustawy o jst wraz z miejscem jej publikacji. Błędne 
powołanie takiej podstawy z założenia nie prowadzi do wadliwości roz-
strzygnięcia nadzorczego. Wady rozstrzygnięcia nadzorczego nie stanowi 
również powołanie podstawy prawnej w sposób ogólnikowy, ale trafny. 
Przyjmuje się, że nawet niepowołanie podstawy prawnej w rozstrzygnię-
ciu nadzorczym nie stanowi na tyle ciężkiej wady, która uzasadniałaby 
jego uchylenie jedynie z tego względu100.

Wskazanie adresata jest konstytutywnym elementem każdego aktu admi-
nistracyjnego i powinno być zgodne z jego prawnym statusem. Niedopusz-
czalne jest zatem posługiwanie się skrótami w oznaczaniu adresata albo 
innymi uproszczeniami. Adresatem rozstrzygnięcia jest zawsze jednostka 
samorządu terytorialnego, a nie jej organ, którego aktu prawa miejsco-
wego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze. Sentencja stanowi obligatoryjny 
składnik rozstrzygnięcia nadzorczego, stąd rozstrzygnięcie bez sentencji 
nie posiada cech nadzoru. Ze sformułowania sentencji musi wynikać taka 
wypowiedź organu nadzoru, która nie pozostawi wątpliwości, jaki środek 
nadzoru został zastosowany. Stąd też rozstrzygnięcie nadzorcze bez sen-
tencji nie posiada cech nadzoru101.

97  Za J. Dytko, tamże, s. 200, 201.

98  Art. 91 ust. 3 u.s.g., art. 79 ust. 3 u.s.p., art. 82 ust. 4 u.s.w.

99  J. Dytko, Proceduralnoprawna determinacja…, s. 201.

100  Za J. Dytko, tamże, s. 201, 202.

101  Za J. Dytko, tamże, s. 203.
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Wyjaśnieniem sentencji jest uzasadnienie prawne i faktyczne. Wiąże się 
to ze wskazaniem okoliczności, na podstawie których RIO rozstrzygnęło 
sprawę w dany sposób. Stwierdzenie nieważności aktu prawa miejsco-
wego wymaga, aby w uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ nadzoru wskazał 
istotne naruszenie konkretnych przepisów prawa, co wymaga przeprowa-
dzenia w tej części rozstrzygnięcia nadzorczego wykładni zarówno prze-
pisów ustaw, jak i ocenianych przepisów prawa miejscowego102. Wywód 
organu nadzoru zaprezentowany w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzor-
czego, dotyczący naruszenia prawa przez przepis aktu prawa miejscowego, 
powinien zapewniać o obiektywnej słuszności zastosowanego środka nad-
zoru. Organ nie może zatem ograniczyć się do zacytowania, który przepis 
został naruszony, ale wykazać, na czym to naruszenie polegało103.

Spójne uzasadnienie rozstrzygnięcia nadzorczego przeciwdziała dowolno-
ści oceny aktów prawa miejscowego poddanych nadzorowi. Sprzyja więc 
ujednoliceniu interpretacji przepisów prawa. W uzasadnieniu swojego sta-
nowiska organ nadzoru może powołać się na poglądy innych organów nad-
zoru, zawarte w analogicznych sprawach.

Obok uzasadnienia prawnego i faktycznego, ustawowym wymogiem roz-
strzygnięcia nadzorczego jest pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu 
administracyjnego104. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi105, sąd 
odrzuca skargę po upływie terminu do jej wniesienia106.

Należy wskazać, że motywy rozstrzygnięcia nadzorczego odzwierciedlające 
stanowisko organu nadzoru w określonej sprawie, spełniają również funk-
cję informacyjną, gdyż dostarczają jednostce samorządowej wiedzy doty-
czącej prawidłowego stosowania przepisów prawa107.

Za sprzeczność z prawem, uznawaną jako warunek konieczny nieważności 
aktu prawa miejscowego, uznaje się niezgodność z konstytucją, ustawami, 
aktami wykonawczymi do ustaw, innymi aktami prawa miejscowego, w tym 
ze statutami jednostek samorządu terytorialnego108. Sprzeczność z prawem 
można rozpatrywać w ujęciu materialnym i formalnym109. W znaczeniu 
materialnym oznacza ona niezgodność z aktami wyższego rzędu, w zna-
czeniu formalnym oznacza naruszenie kompetencji organu bądź niezacho-
wanie procedury przewidzianej prawem.

W nauce prawa administracyjnego „stwierdzenie nieważności” oznacza 
instytucję procesową, która stwarza prawną możliwość eliminacji z obrotu 
prawnego aktu administracyjnego dotkniętego wadami materialnymi110. 

102  Wyrok NSA z dnia 28 października 2003 r. (II SA/Wr 1500/03), Dz. Urz. Woj. Opol. 2004, Nr 21, 
poz. 648.

103  J. Dytko, Proceduralnoprawna determinacja…, s. 205, wyrok NSA z dnia 24 września 2002 r.  
(II SA/Wr 3142/01), „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” 2003, Nr 3, poz. 75.

104  Art. 91 ust. 3 u.s.g., art. 79 ust. 3 u.s.p., art. 82 ust. 4 u.s.w.

105  Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), dalej: u.p.p.s.a.

106  Za J. Dytko, Proceduralnoprawna determinacja…, s. 206.

107  Za J. Dytko, Proceduralnoprawna determinacja…, s. 206.

108  Wyrok NSA z dnia 29 listopada 2006 r. (I OSK 1287/06), LEX Nr 320891.

109  Uchwała NSA z dnia 20 maja 2010 r. (II OPS 5/09), LEX Nr 576983.

110  J. Dytko, tamże, s. 170.
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Orzeczenie takie ma charakter wsteczny (ex tunc111), w rezultacie czego 
następuje powrót do sytuacji, jaka miała miejsce przed podjęciem wadli-
wego aktu. Pośrednim skutkiem stwierdzenia nieważności aktu prawa 
miejscowego jest wadliwość decyzji podjętych na jego podstawie, co jest rów-
noznaczne ze stwierdzeniem z urzędu nieważności takich decyzji, jako wyda-
nych bez podstawy prawnej112. Organ nadzoru, stwierdzając nieważność 
aktu prawa miejscowego, zobowiązany jest do przywrócenia stanu zgodnego 
z prawem. Jeśli badany akt dotknięty jest wadą istotną, przywrócenie stanu 
zgodnego z prawem możliwe jest wyłącznie poprzez stwierdzenie nieważno-
ści aktu w całości albo w części. Orzeczenie przez organ nadzoru o nieważno-
ści aktu prawa miejscowego może być wydane tylko wtedy, gdy akt pozostaje 
w sprzeczności z określonym przepisem prawa i gdy wynika to wprost z tre-
ści tego przepisu113, przy czym chodzi o istotne naruszenie prawa, które  
nie może być dorozumiane albo wyprowadzone w drodze analogii114.

Przyjmuje się, że przyczyną stwierdzenia nieważności aktów prawa miej-
scowego jest:
– naruszenie przepisów wyznaczających kompetencje do podjęcia aktu,
– naruszenie podstawy prawnej uprawniającej do wydania aktu,
–  naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz przepisów prawa mate-

rialnego,
–  naruszenie przepisów regulujących procedurę podejmowania aktów 

prawa miejscowego115.

W orzecznictwie sądów administracyjnych za istotne naruszenie prawa 
uznano m.in.116:
– brak powołania podstawy prawnej w akcie prawa miejscowego;
–  przekroczenie zakresu upoważnienia ustawowego, które może przeja-

wiać się zarówno w unormowaniu sytuacji innych kategorii podmiotów, 
jak i innych spraw niż wskazane w upoważnieniu;

–  niepełną realizację upoważnienia ustawowego, które powinno być wyko-
nane w całości – regulacja fragmentaryczna (niekompletna pod wzglę-
dem podmiotowym lub przedmiotowym) uniemożliwiająca prawidłowe 
funkcjonowanie aktu prawa miejscowego w obrocie prawnym i w istocie 
stanowi rodzajową postać zaniechania prawodawczego;

–  przeniesienie uprawnień pomiędzy organami (np. rada gminy nie może 
scedować na organ wykonawczy swoich uprawnień nadanych jej przez 
ustawę lub przekazać uprawnień, których ustawowo nie posiada), albo też 
przejąć uprawnień przynależnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi);

– nieokreślenie właściwego terminu wejścia aktu w życie;
–  niezasięgnięcie wymaganych przed wydaniem aktu opinii organów/insty-

tucji, nieprzeprowadzenie konsultacji społecznych;

111  Ex tunc (łac. od wtedy) – nieważność czynności prawnej od momentu jej dokonania, wskutek 
czego nie wywołuje ona żadnych skutków, a te, które powstały, muszą zostać unieważnione.

112  J. Dytko, tamże, s. 172.

113  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 września 2007 r. (II SA/Wa 760/07), LEX Nr 383799.

114  Wyrok WSA w Łodzi z dnia 14 stycznia 2004 r. (II SA/Łd 1518/03), ONSAiWSA 2004, poz. 21, wyrok 
WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 listopada 2009 r. (II SA/Go 793/09), orzeczenia nsa.gov.pl.

115  Za J. Dytko, Proceduralnoprawna determinacja…, s. 178.

116  Za J. Dytko, tamże, s. 180, B. Dolnicki (red), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2018, s. 899–901.
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–  nieuwzględnienie wytycznych zawartych w upoważnieniu do wydania 
aktu prawa miejscowego;

–  wprowadzenie do aktu prawa miejscowego uregulowań prawnych sfor-
mułowanych w sposób trudny do odczytania (stanowienie przepisów, 
które są niejasne i niejednoznaczne, przez co nie pozwalają adresa-
tom tych przepisów na przewidywanie konsekwencji prawnych swo-
ich zachowań);

– powtarzanie w przepisach prawa miejscowego przepisów ustawowych117;
–  podjęcie uchwały na sesji zwołanej lub prowadzonej przez osobę nie-

uprawnioną (np. przez radnego zamiast przewodniczącego lub jego 
zastępcy)118;

–  przegłosowanie uchwały przez radnych w liczbie poniżej połowy usta-
wowego składu organu stanowiącego lub niezachowanie wymogu jaw-
ności przy uchwalaniu aktu prawa miejscowego;

–  udział w głosowaniu nad podjęciem uchwały rady gminy radnego pod-
legającego wyłączeniu.

W przypadku nieistotnego naruszenia prawa kolegium RIO nie stwierdza 
nieważności aktu prawa miejscowego, ograniczając się do wskazania, że akt 
prawa miejscowego wydano z naruszeniem prawa119. Akt taki pozostaje 
zatem w obrocie prawnym.

Zasadnicza różnica pomiędzy stwierdzeniem nieważności a wskazaniem 
nieistotnego naruszenia prawa polega na tym, że w pierwszym przy-
padku organ nadzoru pozbawia akt prawa miejscowego mocy obowiązują-
cej, w drugim zaś wskazuje jedynie na uchybienia, które nie mają wpływu 
na obowiązywanie tego aktu. Wskazanie, że akt wydano z naruszeniem 
prawa jest zatem środkiem działania organu nadzoru niemającym charak-
teru władczego i ma jedynie znaczenie informacyjne dla prawidłowości 
postępowania w działaniach przyszłych120.

Wskazanie nieistotnego naruszenia prawa wyłącza możliwość wydania 
rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność tego aktu. Wska-
zując na nieistotne naruszenie prawa, organ nadzoru ma jednak nadal moż-
liwość zaskarżenia aktu prawa miejscowego do sądu administracyjnego. 
Pierwotna ocena może bowiem ulec dezaktualizacji121.

Treść pojęcia „nieistotnego naruszenia prawa” nadaje organ nadzoru, 
który na tle zróżnicowanych stanów faktycznych będzie podejmował roz-
strzygnięcie dotyczące kwalifikacji konkretnych naruszeń prawa uznawa-

117  Ponowne unormowanie tego, co zostało już uregulowane w obowiązującym prawie, uznaje się 
za sprzeczne z zasadami poprawnej legislacji jako zbędne i dezinformujące. Działanie takie 
może skutkować nadaniem przepisowi innego znaczenia niż wynikające z aktu, w którym 
go pierwotnie zamieszczono, a zatem może przyczynić się do częściowego lub całkowitego 
wypaczenia intencji ustawodawcy. Bez wyraźnego wskazania w ustawie, organ wydający akt 
prawa miejscowego nie jest upoważniony do formułowania określonych pojęć, którymi sama 
ustawa nie operuje. Akty prawa miejscowego nie mogą również ustanawiać wyjątków od ogólnie 
przyjętej nomenklatury ustawowej – stanowiłoby to istotne naruszenie prawa.

118  Sprawy te zostały uregulowane w art. 19 ust. 2 u.s.g., art. 14 ust. 3 u.s.p., art. 20 ust. 3 u.s.w.

119  Art. 91 ust. 4 u.s.g., art. 79 ust. 4 u.s.p., art. 82 ust. 5 u.s.w.

120  B. Dolnicki (red), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, s. 901.

121  Postanowienie NSA z dnia 22 października 2008 r. (II OSK 839/08), „Samorząd Terytorialny” 2009, 
Nr 1–2, s. 147.
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nych za „nieistotne”. W orzecznictwie sądów za nieistotne uznaje się wady 
w zakresie prawa materialnego i proceduralnego, których usunięcie nie spo-
woduje zasadniczej zmiany treści aktu (np. nieodpowiednie oznaczenie 
aktu prawa miejscowego, oczywista pomyłka pisarska lub rachunkowa, 
nieścisłość prawna lub błąd w jego treści, który jednak nie ma wpływu 
na istotę aktu)122.

Samokontrola (autokontrola) obejmuje wszystkie formy działania organów 
administracji publicznej, które mogą być przedmiotem skargi sądowoad-
ministracyjnej. Dotyczy to również rozstrzygnięć RIO jako organu nadzoru 
nad prawidłowością stanowienia prawa przez jst.

Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postę-
powania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić 
skargę w całości w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania123. RIO nie może 
tylko częściowo uwzględnić zarzutów podniesionych w skardze. Jeżeli zda-
niem kolegium RIO skarga nie zasługuje na uwzględnienie w całości, to nie 
będzie spełniona przesłanka dopuszczalności samokontroli rozstrzygnięcia 
nadzorczego. W orzecznictwie podkreśla się, że uwzględnienie skargi jedy-
nie w części byłoby niezgodne z prawem i godziło w konstytucyjną zasadę 
prawa do sądu124.

Uwzględnienie skargi w całości jest równoznaczne z uznaniem, że zaskar-
żone rozstrzygnięcie nadzorcze naruszyło interes lub uprawnienie jed-
nostki samorządowej. W takiej sytuacji należy przywrócić stan sprzed 
tego naruszenia, co łączyć się będzie z koniecznością ponownej weryfika-
cji aktu prawa miejscowego, ze skutkiem ponownego zastosowania środka 
nadzoru albo odstąpienia od niego. Przykładowo RIO może orzec o nie-
istotnym naruszeniu prawa przez akt prawa miejscowego, zamiast pierwot-
nego stwierdzenia jego nieważności. Może także ograniczyć stwierdzenie 
nieważności tylko do niektórych przepisów aktu, a nie do jego całości. 
RIO może również odstąpić od jakiejkolwiek ingerencji nadzorczej, jeżeli 
w wyniku ponownej oceny nie dopatrzy się naruszenia prawa. W takim 
przypadku kolegium RIO powinno uchylić zaskarżone rozstrzygnięcie nad-
zorcze i umorzyć postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności aktu 
prawa miejscowego125.

Wykorzystanie przez organ nadzoru instytucji samokontroli rozstrzy-
gnięcia nadzorczego nie zamyka przed jednostką samorządu terytorial-
nego drogi sądowej do weryfikacji rozstrzygnięcia nadzorczego wydanego 
w ramach samokontroli. Przysługuje na nie również skarga do sądu admini-
stracyjnego. Rozpoznając taką skargę, sąd bada jednak zarówno przesłanki 
warunkujące dopuszczalność samokontroli rozstrzygnięcia nadzorczego, 
jak i elementy sprawy nadzorczej rozstrzygniętej aktami nadzoru126.

122  Za J. Dytko, Proceduralnoprawna determinacja…, s. 192–194.

123  Art. 54 § 3 u.p.p.s.a.

124  Za J. Dytko, Proceduralnoprawna determinacja…, s. 232.

125  Za J. Dytko, tamże, s. 232.

126  J. Dytko, tamże, s. 233.
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Rozstrzygnięcie nadzorcze nad aktem prawa miejscowego staje się pra-
womocne z upływem terminu wniesienia skargi bądź z datą oddalenia 
lub odrzucenia skargi przez sąd administracyjny127.

Zgodnie z art. 3 § 1 u.p.p.s.a. sądy administracyjne sprawują kontrolę 
działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje orzekanie  
m.in. w sprawach skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz akty nadzoru nad działalnością jst128. Upraw-
nionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, a także 
prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz 
organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności. Uprawnionym 
do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają 
prawo do wniesienia skargi 129. Legitymacja prokuratora, Rzecznika Praw 
Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka do wniesienia skargi nie jest ogra-
niczona przesłankami materialnoprawnymi. Podmioty te składają skargę 
w sprawie dotyczącej interesów innych osób i jedyną podstawą ich legity-
macji skargowej jest ochrona obiektywnego porządku prawnego130.

Ustawy o jst stanowią, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie 
zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego wydanym w spra-
wie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć przepis do sądu 
administracyjnego131.

Wniesienie przez organ nadzoru skargi na akt prawa miejscowego jest dopusz-
czalne zarówno wówczas, gdy nie zdążył on wydać rozstrzygnięcia nadzor-
czego w ustawowym terminie, jak i wtedy, gdy rozstrzygnięcie nadzorcze 
w sprawie stwierdzenia nieważności tego aktu zostało uchylone przez sąd 
administracyjny. W obu przypadkach mamy do czynienia z upływem terminu 
do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego, a zatem zostaje spełniona przesłanka 
warunkująca wniesienie skargi132. Wyrażany jest przy tym pogląd, że organ 
nadzoru może wnieść skargę do sądu na akt prawa miejscowego również 
w sytuacji, gdy we własnym zakresie stwierdził tylko w części nieważność aktu, 
tj. gdy wątpliwości prawne budzą inne przepisy aktu, w odniesieniu do których 
nie wydano rozstrzygnięcia o nieważności. Podobnie, RIO może wnieść skargę, 
jeśli zmieni dotychczasową ocenę wadliwości aktu, np. z nieistotnego naru-
szenia prawa na naruszenie istotne133. Prawem organu nadzoru jest bowiem 
weryfikacja poprzedniego osądu w sprawie, w wyniku której może on przy-
jąć odmienne stanowisko od wyrażonego wcześniej, np. gdy wyjdą na jaw 
nowe, istotne okoliczności dotyczące wydania danego aktu, albo gdy RIO 
zwróci uwagę na popełniony błąd w przyjętej wcześniej ocenie prawnej134.

127  Art. 98 ust. 5 u.s.g., art. 85 ust. 5 u.s.p., art. 86 ust. 4 u.s.w.

128  Art. 3 § 2 pkt 5 i 7 u.p.p.s.a.

129  Art. 50 u.p.p.s.a.

130  A. Kabat, Komentarz do art. 50 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(LEX).

131  Art. 101 ust. 1 u.s.g., art. 87 ust. 1 u.s.p., art. 90 ust. 1 u.s.g.

132  J. Dytko, tamże, s. 151, Wyrok NSA z dnia 26 czerwca 2007 r. (IOSK 273/07), LEX Nr 341265  
oraz wyrok WSA w Białymstoku z dnia 9 października 2007 r. (II SA/Bk 548/07), LEX Nr 400785.

133  J. Dytko, tamże, s. 151,Postanowienie NSA z dnia 22 października 2008 r. (II OSK 839/09),  
LEX Nr 565665.

134  J. Dytko, tamże, s. 151.
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Przyznana kompetencja nadzorcza RIO w postaci skargi do sądu admi-
nistracyjnego na akt prawa miejscowego nie została ograniczona jakim-
kolwiek terminem jej realizacji 135. Przepis art. 53 § 1 u.p.p.s.a. stanowi, 
że skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skar-
żącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W przypadku skargi na akt prawa 
miejscowego nie mamy jednak do czynienia z wydaniem rozstrzygnięcia 
nadzorczego, od doręczenia którego biegłby termin doręczenia skargi136.

Zgodnie z art. 147 § 1 u.p.p.s.a., uwzględniając skargę na uchwałę lub akt 
organu jednostki samorządu terytorialnego, sąd stwierdza nieważność 
uchwały lub aktu w całości lub w części, albo stwierdza, że zostały one 
wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwier-
dzenie ich nieważności. Regulacje takie są zawarte w ustawach samorządo-
wych. W myśl art. 94 ust. 1 u.s.g. nie stwierdza się nieważności uchwały lub 
zarządzenia organu gminy po upływie jednego roku od ich podjęcia, chyba 
że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały lub zarządzenia w usta-
wowym terminie, albo jeśli są one aktem prawa miejscowego. Podobne 
unormowania dotyczą uchwał rady powiatu i uchwał samorządu woje-
wództwa (art. 82 ust. 1 u.s.p., art. 83 ust. 1 u.s.w.). Konsekwencją wyroku 
sądu administracyjnego stwierdzającego nieważność aktu prawa miejsco-
wego jest to, iż jest on eliminowany z obrotu prawnego ze skutkiem ex tunc, 
a zatem z mocą wsteczną.

Wydane przez RIO rozstrzygnięcie nadzorcze może zostać zaskarżone 
do sądu administracyjnego sprawującego kontrolę nad działalnością 
administracji publicznej137. Postępowanie przed sądem administracyjnym 
otwiera skarga sądowoadministracyjna. Do złożenia skargi na rozstrzygnię-
cie nadzorcze uprawniona jest gmina, powiat i województwo, których inte-
res prawny, uprawnienie lub kompetencja zostały naruszone. Wniesienie 
skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze powinno nastąpić w terminie 30 dni 
od dnia doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego zainteresowanej jednostce 
samorządu terytorialnego138.

Wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze nie wymaga uprzedniego 
wezwania organu nadzoru do usunięcia naruszenia prawa139. Jedna skarga 
nie może dotyczyć więcej niż jednego rozstrzygnięcia nadzorczego140.

Organ nadzoru nie może wstrzymać wykonania uchwały (zarządzenia) 
o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego141. Wobec takiego aktu nie jest 
też możliwa ingerencja, na przykład w postaci stwierdzenia jego nieważno-
ści, gdyż godziłoby to w konstytucyjną ochronę samodzielności samorządu 
terytorialnego oraz zasadę prawa do sądu.

135  Wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2005 r. (OSK 1575/04) „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” 
2005, Nr 3, poz. 70, postanowienie NSA z dnia 29 listopada 2005 r. (I OSK 572/05), LEX Nr 196722.

136  J. Dytko, Proceduralnoprawna determinacja…, s. 152.

137  Art. 3 § 1 u.p.p.s.a.

138  Art. 98 ust. 1 i 3 u.s.g., art. 85 ust. 1 i 3 u.s.p., art. 86 ust. 1 i 3 u.s.w.

139  Za J. Dytko, Proceduralnoprawna determinacja…, s. 227, 228.

140  Postanowienie NSA z dnia 23 października 1991 r. (SA/Po 1078/91), ONSA 1992, poz. 29.

141  Art. 91 ust. 2a u.s.g., art. 79 ust. 2a u.s.p., art. 82 ust. 3 u.s.w.
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Sądowa kontrola rozstrzygnięć nadzorczych ma na celu ocenę, czy roz-
strzygnięcie nadzorcze może pozostawać w obrocie prawnym, zarówno  
ze względu na jego treść, jak i tryb wydania. Sąd nie jest przy tym związany 
granicami skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, w związku z czym może 
badać je nie tylko pod kątem naruszeń prawa zarzucanych przez skar-
żącego, jak też innych (ewentualnych) naruszeń pominiętych w skardze. 
Z tego też względu przyczyną uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego może 
być stwierdzenie przez sąd naruszenia prawa, na które nie wskazywała 
jednostka samorządu terytorialnego142. Naruszenie prawa przez rozstrzy-
gnięcie nadzorcze rodzi konieczność jego uchylenia w całości albo w części. 
Każde uchylenie rozstrzygnięcia nadzorczego powoduje czasowe przerwa-
nie skutków prawnych przezeń wywołanych, aż po definitywne ich zanie-
chanie z chwilą uprawomocnienia się wyroku143.

142  Art. 134 § 1 i 2 u.p.p.s.a.

143  Za J. Dytko, Proceduralnoprawna determinacja…, s. 223.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 78 poz. 483, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 623).

3. Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, ze zm.).

5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1668, ze zm.).

7. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.).

9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.).

10. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 137).

11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305, ze zm.).

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1973, ze zm.).

13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1540, ze zm.).

14. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm.).

15. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, ze zm.).

16. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. 
w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb 
obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków 
kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167 poz. 1747).

17. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. 
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania 
pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji 
oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży 
pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. z 2017 r. poz. 1284, ze zm.).

Prawo krajowe
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
9. Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego  

i Polityki Regionalnej (STR)
10. Przewodniczący Sejmowej Komisji Ustawodawczej (UST)
11. Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji
12. Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej
13. Prezesi Regionalnych Izb Obrachunkowych
14. Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
15. Biuro Analiz Sejmowych
16. Biblioteka Sejmowa Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji 

Kancelarii Senatu RP


