
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr 11/43/2006 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 18 lipca 2006 r. 

Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz.577; nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, 
poz. 984; z 2003 r. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, 
nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) oraz art. 91 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 
23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 
nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441; z 
2006 r. nr 17, poz. 128) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

§ 6 uchwały nr LV/593/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2006 r. w 
sprawie regulaminu przyznawania częściowej refundacji kosztów poniesionych na 
modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego 
ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z 
powodu naruszenia przepisów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity - DzU z 2005 r. nr 190, 
poz. 1606) oraz 

w s k a z u j e  

że określenie w przedmiotowej uchwale w sprawie regulaminu przyznawania pomocy 
finansowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę nowego 
proekologicznego ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, jako formy dofinansowania „częściowej refundacji kosztów” zamiast 
dotacji nie znajduje uzasadnienia w dyspozycji art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

 

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

 

W dniu 6 lipca 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 
uchwałę nr LV/593/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 
regulaminu przyznawania częściowej refundacji kosztów poniesionych na modernizację 
ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania ze 
środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w której treści 
powołując w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 
406 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Prawo ochrony środowiska Rada uchwaliła regulamin oraz zasady 
wspierania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań 
mających na celu realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie 
środowiska i gospodarki wodnej, w tym także ochronę powietrza (§§ 1 - 4 uchwały). W § 6 
uchwały postanowiono, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2006 r. i podlega 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku oraz na stronie internetowej 
Gminy Kluczbork.   
W doręczonych dnia 12 lipca 2006 r. wyjaśnieniach Burmistrz Kluczborka podniósł m.in. iż 
uchwała nie jest adresowana do wszystkich mieszkańców ale tych tylko, którzy spełniają 

określone warunki zawarte w uchwale (…) w ocenie Urzędu Miejskiego w Kluczborku nie ma 

ona cech aktu prawa miejscowego. 
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Obecny na posiedzeniu Kolegium przedstawiciel Gminy Kluczbork podniósł m.in., iż  główną 
ideą uchwały było skierowanie do osób fizycznych (…), nie jest to akt prawa miejscowego 

gdyż uchwała nie nakłada norm i obowiązków na wszystkich członków wspólnoty, więc nie 

dotyczy wszystkich mieszkańców. Jednocześnie w ocenie wyjaśniającego każdy, kto spełni 
określone w § 2 uchwały warunki, tj. dokona modernizacji istniejącego lub budowy nowego 

ogrzewania proekologicznego oraz będzie osobą fizyczną może oczekiwać częściowego 

zwrotu kosztów. 

W odniesieniu do charakteru „refundacji kosztów” podniesiono, iż Gmina Kluczbork przyjęła 
pogląd zgodnie z którym dopuszczalna jest sytuacja, w której dotacja przybiera charakter 

refundacji (występuje to np. w przypadku środków  unijnych)… jeżeli przyjmiemy, że dotacja 

może przyjąć postać refundacji, to uważamy że zostanie spełniony wymóg art. 408 ustawy 

Prawo ochrony środowiska. Jak odnotował przedstawiciel Gminy uważaliśmy, że pojęcie 
refundacji jest bardziej precyzyjne i nie budzi wątpliwości. Ponadto dotacja wiązałaby się z 

rozliczeniem i zwrotem niewykorzystanych środków; jest to forma bardziej kłopotliwa i mniej 

jednoznaczna.      

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 
  Kwestia cech wymaganych od uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego  
by miały charakter aktów prawa miejscowego znalazła odzwierciedlenie w orzecznictwie 
administracyjnym. Jak wynika m.in. z wyroku NSA z dnia 1 marca 2001 r., „każdy akt 
prawny, zawierający normy o charakterze generalnym (czyli nie odnoszące się do 
indywidualnie oznaczonego podmiotu, lecz do pewnej kategorii potencjalnych adresatów) i 
abstrakcyjnym (czyli nie "konsumowane" poprzez jednokrotne zastosowanie, lecz mogące 
zostać wykorzystane w nieograniczonej liczbie przypadków w przyszłości) wydany przez 
ustawowo wskazany organ administracji, staje się aktem normatywnym należącym do prawa 
miejscowego” (sygn. akt SA/Bk 1532/00).  W innym wyroku NSA stwierdził, że „jedynie 
charakter norm prawnych i kształtowania przez te normy sytuacji prawnej adresatów mają 
przesądzające znaczenie dla kwalifikacji danego aktu jako aktu prawa miejscowego. Innymi 
słowy, jeżeli akt prawotwórczy zawiera co najmniej jedną normę postępowania o charakterze 
generalnym  i abstrakcyjnym, to jest to akt prawa miejscowego” (wyrok NSA z dnia 5 
kwietnia 2002 r. – sygn. aktI S.A. 2160/01). Podobne stanowisko zajął NSA w sprawie 
uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu, kwalifikując ten akt do kategorii 
przepisów prawa miejscowego (wyrok NSA z dnia 9 listopada 2001 r. – sygn. akt III SA 
1170/01, opublik. OSS 1/23/2002).  

W kontekście przywołanej linii orzeczniczej NSA przedmiotową uchwałę Rady 
Miejskiej w Kluczborku określającą regulamin przyznawania częściowej refundacji kosztów 
poniesionych na modernizację lub budowę proekologicznego systemu grzewczego 
identyfikować należy z aktem prawa miejscowego, tj. przepisem powszechnie 
obowiązującym skierowanym do nieokreślonego kręgu podmiotów, który zgodnie z art. 4 ust. 
1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych: 
− winien obligatoryjnie być ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, 
− może wchodzić w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia, chyba że określi 
termin dłuższy (w tym przypadku 1.08.2006 r.). 

Przesłane w dniu 12 lipca 2006 r. przez Burmistrza Miasta Kluczborka oraz podniesione 
przez przedstawiciela Gminy na posiedzeniu Kolegium wyjaśnienia do badanej uchwały nie 
zasługują na aprobatę.  
W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium stwierdza, iż określony § 6 uchwały nr 
LV/593/06 tryb jej wejścia w życie narusza art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów 
normatywnych, co implikuje orzeczeniem nieważności uchwały w powołanym zakresie. 
 Stosownie do brzmienia art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie 
przez organ nadzoru nieważności  uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy 
prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia 
nadzorczego. 
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W odniesieniu do materii prawnej identyfikacji wydatku w formie „częściowej refundacji” 
wskazać należy, iż zgodnie z art.  406 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, 
środki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznacza się m.in. na 
realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i 
gospodarce wodnej oraz związanych z ochroną powietrza. Stosownie do brzmienia art. 408 
ustawy, ww. działalność, o której mowa w art. 406 może być finansowana przez 

przyznawanie dotacji. W tym miejscu na tle ustalonego stanu faktycznego analogicznie do 
brzmienia dyspozycji art. 106 ust. 2 pkt 1b ustawy o finansach publicznych przywołać należy 
definicję dotacji jako podlegające szczególnym zasadom rozliczania wydatki budżetu 
przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań, realizowane 
przez jednostki   inne   niż   jednostki   samorządu   terytorialnego.  
W kontekście przywołanej definicji dotacji identyfikowanie jej normatywnej tożsamości z 
pojęciem „częściowej refundacji kosztów” nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż określając 
zasady planowania i dysponowania środkami publicznymi winna być stosowana terminologia 
przyjęta w powszechnie obowiązujących aktach prawnych, w tym ustaw z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych oraz  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
Tym samym ustalenie zasad wspierania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu 
ochronę powietrza nie poprzez literalnie określoną formę dotacji, ale subiektywnie przyjętą 
przez Radę Miejską w Kluczborku tzw. „częściową refundację kosztów” uchybia  dyspozycji 
art. 408 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 
nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do 
wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 
       Przewodniczący Kolegium 


