Uchwała Nr 25.167.2017
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie przekazania uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego do
rozpatrzenia Wojewodzie Mazowieckiemu zgodnie z właściwością
Na podstawie:
- art. 19, art. 65 § 1 k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257);
- art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875);
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przekazuje Wojewodzie
Mazowieckiemu do rozpatrzenia zgodnie z właściwością następujące uchwały organów
jednostek samorządu terytorialnego:
1. Uchwała Nr L/403/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności
Publicznoprawnych w zakresie należności pieniężnych, podlegających egzekucji
administracyjnej;
2. Uchwała Nr XLII/332/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
terminu zapłaty i rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Nasielsk lub jej jednostkom
organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej;
3. Uchwała Nr XXX.226.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4. Uchwała Nr XXXIX/252/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30
listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
5. Uchwała Nr XXXVI/205/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mirów z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018;
6. Uchwała Nr XXXII/201/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
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których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sienno oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków;
7. Uchwała Nr XXVII/224/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 listopada 2017 roku w
sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
odprowadzanie ścieków;
8. Uchwała Nr XLV/369/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XLI/331/17 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie
określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te
usługi;
9. Uchwała Nr XXXV/179/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
10. Uchwała Nr XXXVII/274/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jadów Nr XXV/182/2016 z dnia 20 grudnia
2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017;
11. Uchwała Nr 206.XXXIX.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 listopada
2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 148.XXVII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura;
12. Uchwała Nr XLVI.218.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2018 roku;
13. Uchwała Nr XLIX/109/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie wysokości i warunków udzielenia bonifikat od opłat z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
stanowiących własność Gminy Nieporęt;
14. Uchwała Nr 366/XL/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Milanówka;
15. Uchwała Nr 387/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 października
2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek
obsługiwanych w gminie Miasto i Gmina Serock oraz zmiany Statutu Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli w Serocku;
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16. Uchwała Nr 1201/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Piaseczno i jej jednostkom
organizacyjnym;
17. Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 listopada 2017 r.:
17.1. Nr XXIII.338.2017 w sprawie Programu Współpracy Gminy Tłuszcz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018;
17.2. Nr XXIII.339.2017 w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Tłuszcza na
przeniesienie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu
Państwa, z przeznaczeniem pod budowę siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej w Tłuszczu;
18. Uchwały Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 listopada 2017 r.:
18.1. Nr XLVI/395/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych;
18.2. Nr XLVI/397/2017 w sprawie: Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta
Sulejówek na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;
19. Uchwały Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2017 r.:
19.1. Nr L/477/2017 w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2018;
19.2. Nr L/478/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania
z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego;
20. Uchwały Rady Gminy Celestynów z dnia 30 listopada 2017 r.:
20.1. Nr 322/17 w
komunalnego dla
w Celestynowie;

sprawie nieodpłatnego przekazania składników mienia
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

20.2. Nr 324/17 w sprawie zmiany uchwały Nr 173/16 Rady Gminy Celestynów z dnia
7 września 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej,
organizacyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę
Celestynów oraz nadania statutu Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów.
UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2017 roku Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie uznało, że wymienione wyżej uchwały podlegają
nadzorowi Wojewody Mazowieckiemu z uwagi na to, że nie dotyczą spraw finansowych,
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o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych.
Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 19 i art. 65 § 1 k.p.a. oraz art. 86
ustawy o samorządzie gminnym, Kolegium Izby postanowiło przekazać ww. uchwały
Wojewodzie Mazowieckiemu do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

Przewodniczący
Wojciech Tarnowski
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