
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 
U c h w a ł a      Nr   5/31/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 27 lutego 2008 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001r. nr 
55, poz. 577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU 
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 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; z 2003 r. DzU nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 
1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 
1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 173, poz. 
1218) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr XVIII/232/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr LV/593/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2006 r. w 
związku z postanowieniami normującymi ze wsteczną datą obowiązującą zakres regulacji 
uchwały oraz określenie w uchwale jako formy dofinansowania „częściowej refundacji 
kosztów” zamiast dotacji, co nie znajduje  uzasadnienia w dyspozycjach art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 406 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Prawo ochrony 
środowiska w zw. z art. 4 ust. 1 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych  innych aktów prawnych.  

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

 

W dniu 31 stycznia 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę  
nr XVIII/232/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr LV/593/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2006 r., w której 
treści określono ze wsteczną mocą obowiązującą zakres przedmiotowy sfery regulacji 
przyjętej przez Radę Miejską w Kluczborku.  
W szczególności w § 1 ust. 2 oraz ust. 3 znowelizowano brzmienie § 3 ust. 6 oraz ust. 7 
uchwały nr LV/593/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2006 r. 
umożliwiające otrzymanie częściowej refundacji poniesionych kosztów na modernizację lub 
budowę proekologicznego ogrzewania w zakresie zakupu dynamicznych piecy 
akumulacyjnych dokonanych po dniu 1 sierpnia 2006 r.  
Ponadto jako formę dofinansowania wydatków z powołanego tytułu przyjęto „częściową 
refundację kosztów”. 
W złożonych wyjaśnieniach dnia 22 lutego 2008 r. sygn. OŚ-7629-15/06/07/08 podniesiono, 
iż przedmiotowa uchwała nr XVIII/232/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 grudnia 
2007 r. stanowiła jedynie zmianę do obowiązującej uchwały nr LV/593/06 Rady Miejskiej w 
Kluczborku z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania częściowej 
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refundacji kosztów poniesionych na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne 
lub  budowę proekologicznego ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z czym utrzymano nazewnictwo użyte w treści 
pierwotnej uchwały.  
Niezależnie od zastosowanego nazewnictwa, tj. „częściowa refundacja kosztów” faktycznie 
udzielana jest na modernizację lub wykonanie proekologicznego systemu ogrzewania. Jako 
dotacja kwalifikowane są również wydatki z Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki 
Wodnej w Kluczborku poniesione na to zadanie. 
Jednocześnie informuję, że przy sporządzaniu jednolitego tekstu przedmiotowej uchwały 
zostanie wprowadzona zmiana nazewnictwa zgodnie z rozstrzygnięciem Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej nr NA.I-4210-11-43/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. 
Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 27 lutego 2008 r. przedstawiciele Gminy 
zawiadomionej prawidłowo nie stawili się.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 
Wstępnie podnieść należy, iż badając w trybie nadzoru 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 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
uchwałą nr 11/43/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. wskazało, 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.). 
Jak zawarto w uzasadnieniu przywołanego rozstrzygnięcia „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. 
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Przywołaną argumentację uznać należy za adekwatną i aktualną w odniesieniu do oceny 
zgodności z prawem uchwały nr XVIII/232/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 
grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/593/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z 
dnia 28 czerwca 2006 r., co uzasadnia sentencję rozstrzygnięcia.  
Jak stwierdzono w przywoływanym rozstrzygnięciu organu nadzoru (uchwała nr 11/43/2006) 
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, stąd  też określanie w jej 
treści ze wsteczną mocą obowiązującą sfery regulacji częściowej refundacji poniesionych 
kosztów na modernizację lub budowę proekologicznego ogrzewania w zakresie zakupu 
dynamicznych piecy akumulacyjnych dokonanych po dniu 1 sierpnia 2006 r. nie znajduje 
uzasadnienia, bowiem adresatami tej normy w zakresie objętym wsteczną mocą obowiązującą 
§ 1 ust. 3 uchwały nr LV/593/06 Rady Miejskiej w Kluczborku są zindywidualizowane 
podmioty, które dokonały czynności określonego zakupu i z tego tytułu nie przysługiwało im 
dofinansowanie na podstawie uchwały nr XVIII/232/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 
28 grudnia 2007 r. W ustalonym stanie zakres retroakcji przywołanej uprzednio regulacji 
określa zatem w aspekcie podmiotowym nowe ramy sfery uprawnień w związku ze 
zdarzeniami jakie miały miejsce w przeszłości, co naruszając stabilność prawa i niwecząc 
moc prawną skutków ukształtowanych na podstawie dawnego prawa, tj. uchwały nr 
LV/593/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2006 r. nie znajduje 
normatywnej legitymacji w powołanych w podstawie prawnej uchwały nr XVIII/232/07 Rady 
Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/593/06 
Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2006 r. dyspozycjach art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 406 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Prawo ochrony 
środowiska w zw. z art. 4 ust. 1 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych  innych aktów prawnych.  

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

 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 


