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Rada Miejska w Crechowicach - Dziedziach
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stwierdzgm nieważność

z daia 28 maja 2019 r. w
w części określonej w pkt III
zdączrika do uchwĄ w za]aesie wfizów: Ośyiadczm, że jestem świadomy/śłiadom
odpowiedzialności kamej za złożeniefałszywego oświadczenfuL, jako niezgodnej z at". 233 § 6
ustawy z dnia 6 czrrwca 1997 r_ Kodeks karny (tekst jedrr Dz. U. z 2018 r_, poz, l60a ze n1,r) w
związku z ań. 5d ust, 2 w zrnązk:]J z atL 3 pkt 13c i§tawy zdnia I0kwietrria 1997r. Prawo
energetyczne (teks jedn, Dz. U. z2019 r.. poz.755 zt zm_), dalej 1ako ,,ustawa"_
uchwĄ, Nr XV95ll9 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

sprawie olreślenia wzoru wniosku o wypłaĘ dodatku energe§lmego

uz-asaduie nie

-

W dniu 28 maja 2019 r. Rada Miejska w Czrchowicach - Dziedzlcach,podjęła uchwalę Nr
ruJ95/l9 w sprawie oireślenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energe§lcznego. Wzór wniosku o
wypłatę dodatku stanowi załącznik do uchwĄ. Prepisem pkt iII woru miosku Rada Miejska

wprowadziła lvymóg złożenia ośviadczenia przEz mioskodawcę

odpowiedzialności kamej a zlożenie fałsąrwego oświadczenia_
W podstawie prałnej uchmĘ wskao prepis arL .]8 usr 2 pIć 15

gmimym w zitązku z arL 5d

czerua2}l9,_

ust_

o

świadomościo

ulauy o :morządzie

2 6tawy_ Uchwała zostałzt.doręczona orgmowi nadzoru w dqiu 4
_'

W toku badania legalności przedmiotowej uchwaĘ or_gan nadzoru uz::ał, ż uchwała w w
części jest nl-ezgodna z prawem. Wymóg ńożeńa oś,łriadczenia z odwołaniem się do
odpowiedzialności kamej, prznwidziany we §rzoże wniosku'ó wlpłatę dodatku energeĘcnego, nie
znajduje opacia w podstawie prawnej podjętej uchwaĘ_ Żaden przepis nie daje możiwości
nakładania przez otgan stanowiący gminy na wnioskodawcę obowiązku składania \łymienionych
wylrcj ośńadczeń pod groóą odpowiedzialności kamejPrzepis arr 5d ustawy przewiduje, że dodatek energetyczny przyznaje wójĘ burmistrz lub

prezydent

.

miasĘ w drodze decyzji. na wniosek odbiorcy wraż|ivłego energii elekĘczrej. Do

wniosku dołącza się kopię unowy kompleksowej lub umowy sprŻedal]'1 energii elekĘlcanej (rst_ 1).
Rada grniny olceślą w drodze uchwĄ, wzór wniosku o wyPłatę dodatku energeĄlcz'ego (usl 2).

:^,.

,!

Przepis ten nie zawiera upowazrrienia do wprowadzenia wymogu składania oświadczenia o
odpowiedzialności karnej.
Tym samym dzidanie takie musi być uzrrme
stanowi istotne naruszenie prawa

n wykoczenie

poza zaices delegacji ustawowej i

W myśI ań, 233 § 1 Kodeksu kamego karze podlega teą kto, składając zea,,anie mające

sbłżyćza dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę. Zgodnie rratomiast

z arL 233 § 6

przywołanego

kodeksu przepisy § 1-3 oraz 5 stosuić się odpowiednio do osoĘ, która składa fałszywe
oświadęenie, jeżeli pzepis utawy przewiduje możliwośĆodebmia oświadczenia pod rygorem
odpowiedzialności karnej_ Z powyższeg9. uormowania lvynią że puestępstwem jest złożenie
fałs4mego oświadcrenią m prrykład w,kwestionariuszach lub formularzacĘ wanmkiem jednak
odpowiedzialności a złożeniefa}szywegó oświadczenia jest to, by pzepis utawy, na podstawie
kórej oświadczenie jat składme, pzewid;r*ał moźliwośćodebrmia oświadcrenia pod rygorem
odpowiedzialności kamej,

Jeżeli ustawodawca zamiera nadać wymagaym oświadczeniom składmym przez
zainteIesowe podmioty rygor odpowiedzialności kamej z składmie fałsryvych oświadczeń

(zezlaó), to rygor ten wprowadza wprost do ustawy i dopiero wówczas, w razie pzeniesienia
kompetencji rra organ stanowiący gmrny do podjęcia uchwĄl, winien przewidzieć w tleści
upowaźnienia wymóg pouczenia o odpowied.iainości kamej za składanie fałsłłvychoświadczeń
(zmań) Qnr- wyrok Wojuódzkiego Sqdu Administracyjnego v Kielcach z dnia 25 października

Bua Oreeceń SĘów Administratyjn}ch)
W ocenie organu nadzoru, Rada Miejska w Czechowicach - Dziedzicach nie jest

2012 r., s7gn. a]a III SA/Ke 506/!2, publ. Centralna
upowaaniorn do uregulowania w załącaliku do
8roźbą odpowiedżialności kame

uchwĄl obowiązku składania oświadczenia pod

j.

Mając powlższe na uwadzą stwierdrenie niewaźnościprzedmiotowej uchwaĘ w części
uzać za,koniecale i uzasadnione,
Stwierdzenie nieważności uchmĘ zgodnie z arl 92 usL 1 ustawy, wstrzymuje jej ulykonmie z
mory praw. w z-a]a-esie objętym stwierdzeniem nieważności,z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
na]e4|

nadzorczega-

Na nńiejsz rozstrzygnięcie nadnrąe shźy skaga do Wojewódzkiego Sądu Administraryjnego
pośrednictw_ęq'Woj9,wódy ŚIąskie€cj;'w'tórminie
30 dni licząc od dnia doręczenia
iozstrą/gnięcia

.1."q§l_i'!taić,acĘ'z

Z up. Wojewody Śtąskiego

KrżysźofNowak
Wydział Nadzoru Praunego - Dyrektor Wydziału
Nadzoru Pramego
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