Uchwała Nr 27.410.2019
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie przekazania uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego
do rozpatrzenia Wojewodzie Mazowieckiemu zgodnie z właściwością
Na podstawie:
- art. 19 i art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.);
- art. 86 i art. 99 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.),
- art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.);
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwała, 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 XXII/112/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2019 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 właścicieli nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (moduł komunikacyjny);
2. Uchwała Nr XIII/30/19 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Pod Nazwą Natura
z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku
Międzygminnego pod nazwą „Natura” w sprawie ustalenia wysokości i terminów
wpłacenia składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego pod nazwą
„Natura” na 2020 r. (moduł komunikacyjny);
3. Uchwała Nr XV/90/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie
powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania
konkursowego na wyłonienie Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Orońsku;
4. Uchwała Nr XXII/129/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 7 grudnia
2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Stara Kornica (moduł
komunikacyjny);
5. Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (moduł
komunikacyjny);
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6. Uchwała Nr XVII/141/2019 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Kadzidło służebnością przesyłu;
7. Uchwała Nr XVII/142/2019 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane
z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy
Kadzidło;
8. Uchwała Nr XVII/128/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia
12 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki JUMA Spółka z o. o. poprzez konwersję wierzytelności Miasta
Maków Mazowiecki i Spółki JUMA Spółka z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim
oraz wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Maków Mazowiecki udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki JUMA Spółka z o. o. z siedzibą
w Makowie Mazowieckim (moduł komunikacyjny);
9. Uchwała Nr XIX/137/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności
publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń
kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Przasnysz (moduł komunikacyjny);
10. Uchwała Nr XIII/183/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w prowadzonych przez Gminę Jabłonna publicznych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (moduł komunikacyjny);
11. Uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (moduł komunikacyjny);
12. Uchwała Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jakubów
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (moduł
komunikacyjny);
13. Uchwała Nr XIV/195/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2019 r.
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów pn. „Stypendium Wójta Gminy
Michałowice", wspierających wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne uczniów
szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice (moduł
komunikacyjny);
14. Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 listopada 2019 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 (moduł komunikacyjny);
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15. Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez Punkt
selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (moduł komunikacyjny);
16. Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę
Strachówka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi
(moduł komunikacyjny);
17. Uchwała Nr 157.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Wiązowna na cele niezwiązane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (moduł
komunikacyjny);
18. Uchwała Nr XII/146/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew (moduł
komunikacyjny);
19. Uchwała Nr XVI/212/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych
(moduł komunikacyjny);
20. Uchwała Nr XXI/220/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie
przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020;
21. Uchwała Nr 101/XII/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2020
z organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami,
o których
mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (moduł komunikacyjny);
22. Uchwała Nr XVIII/161/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym
Warszawa w zakresie dopłat do biletów okresowych w ramach oferty „Warszawa +";
23. Uchwała Nr XIV.141.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.133.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
26 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 208, poz. 6261) dotyczącej szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty oraz udzielania
innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym,
przypadających Gminie Brwinów bądź jej jednostkom podległym, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić
pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg;
24. Uchwała Nr 160/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta
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25.

26.

27.

28.

29.

i Gminy Serock, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (moduł
komunikacyjny);
Uchwała Nr XV-181/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu
nieruchomości nieczystości ciekłych (moduł komunikacyjny);
Uchwała Nr 93/XII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie powierzenia Powiatowi Legionowskiemu niektórych zadań publicznych
z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej (moduł komunikacyjny);
Uchwała Nr 97/XII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie: wydzielania środków finansowych z przeznaczeniem
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych
w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania (moduł
komunikacyjny);
Uchwała Nr XIV-161/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
za lata 2019 -2020 (moduł komunikacyjny);
Uchwała Nr XIV-162/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za lata 2019-2021 (moduł
komunikacyjny).
UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2019 roku Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie uznało, że wymienione wyżej uchwały podlegają
nadzorowi Wojewody Mazowieckiego z uwagi na to, że nie dotyczą spraw finansowych,
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 ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego, art. 86 i art. 99 ust. 1a ustawy o samorządzie
gminnym oraz art. 76 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowiło przekazać ww. uchwały Wojewodzie
Mazowieckiemu do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
Przewodniczący
Wojciech Tarnowski
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