
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

Uchwała nr 22/119/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 3 grudnia 2008 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.- DzU z 2001 r. 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 (DzU z 2001 
r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 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 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 138, poz. 974, 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 XXV/175/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2008 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację 
odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków i obiektów 
budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubsza z powodu naruszenia art. 408 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 
ze zm.) oraz art. 176 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz.U.  
z 2005 r. nr 249, poz 2104 ze zm.). 

 

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

Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniu 
4 listopada 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę  
nr XXV/175/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2008 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów 
niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków i obiektów budowlanych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Lubsza. Przedmiotową uchwałą Rada Gminy w Lubszy 
ustaliła tryb i zasady postępowania o udzielenie dofinansowania ze środków funduszu 
celowego. Jako podstawę prawną wskazano art. 18 ust. 1 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 
1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 406 ust. 1 pkt 4 i 6, art. 408 ustawy Prawo ochrony 
środowiska oraz art. 176 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

Pismem Nr OŚ.0717-20/08 z dnia 24 listopada 2008 r. Wójt Gminy Lubsza wyjaśnił, iż 
„dofinansowaniem objęte zostaną wszystkie osoby fizyczne wymienione w § 1 pkt 1 które po 
dniu 01.02.2008 r. złożyły wniosek o dofinansowanie oraz dokumenty określone w § 4”. 
 
Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel gminy prawidłowo zawiadomionej nie stawił się.  
W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 
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Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez 
organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza 
prawo w konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności 
bądź też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią 
orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów 
skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć 
należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, 
podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa 
materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę 
podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn.  SA/Wr  949/96; wyrok 
NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97). 

Wstępnie podnieść należy, iż nieokreślenie w uchwale formy dofinansowania zadań 
polegających na pokryciu części kosztów związanych z likwidacją pokryć dachowych  
i elewacji zawierających azbest na budynkach oraz obiektach budowlanych z tereny Gminy 
Lubsza zawiera istotne naruszenie dyspozycji art. 408 ustawy Prawo ochrony środowiska, 
wskazującego formę dofinansowania. 
Stosownie do brzmienia art. 408 ustawy, działalność, o której mowa w art. 406 i art. 407 
ustawy może być finansowana przez przyznawanie dotacji. Definicję dotacji zawiera 
art. 106 ust. 2 pkt 1b ustawy o finansach publicznych identyfikujący ją 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 dofinansowania, polegającego na jednorazowym zwrocie 
części kosztów poniesionych na realizację zadań związanych z likwidacją pokryć dachowych  
i elewacji zawierających azbest na budynkach lub obiektach budowlanych, nie znajduje 
umocowania w obowiązujących przepisach. Określając zasady planowania i dysponowania 
środkami publicznymi powinna 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 właściwa dla danego 
finansowania zadań ze środków publicznych. Tym samym ustalenie zasad wspierania  
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji zadań 
związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów niebezpiecznych nie poprzez literalnie 
określoną formę dotacji, ale subiektywnie przyjętą przez Radę Gminy Lubsza formę 
dofinansowania uchybia dyspozycji art. 408 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Jak wynika z wskazanych w podstawie prawnej uchwały przepisów zakres normatywny 
uchwały wiązać należy w aspekcie ustrojowym z dyspozycją art. 40 ust. 1 ustawy  
o samorządzie gminnym zawierającą odesłanie do ustawowego upoważnienia gminy do 
stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.  

Odnosząc się w kontekście powyższego do powoływanego w uchwale art. 176 ust. 3 
ustawy o finansach publicznych Kolegium zauważa, iż normy tego przepisu odnoszą się do 
kompetencji rady w zakresie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne 
zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania mając 
na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia. 
Postanowienia w przedmiotowym zakresie, przyznające prawo podmiotom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku do otrzymywania z 
budżetu gminy dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy zostały 
już podjęte przez Radę uchwałą nr XXXIV/319/2006 w sprawie trybu postępowania przy 
udzielaniu dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego 
zadania w dniu 24 lutego 2006 r. 
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W tym stanie podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały identyfikować należy 
z art. 408 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowiącym o możliwości finansowania  
w formie dotacji zadań gminnego funduszu celowego, w tym np. realizowanie zadań 
modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska, przedsięwzięć 
związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (art. 406 ust. 1 pkt 4 i 6 
ustawy Prawo ochrony środowiska). Jak literalnie wskazuje brzmienie uchwały, określa ona 
Regulamin zasad przyznawania osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami, 
dofinansowania na realizację zadań polegających na pokryciu części kosztów związanych  
z likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach oraz obiektach 
budowlanych z terenu Gminy Lubsza, a zatem ogólny charakter norm prawnych w niej 
zawartych nakazują jej identyfikację jako aktu prawa miejscowego. W tym miejscu Kolegium 
zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych wskazuje, iż 
podejmowane przez organy samorządowe uchwały muszą zawierać sformułowania jasne, 
wyczerpujące oraz uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem 
luzu interpretacyjnego (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6.06.1995 r., 
sygn. akt SA/Gd 2949/94 – publik. OSS 1996/3/91). Za niezgodną z powołaną zasadą uznać 
należy brak spójności pomiędzy postanowieniami proceduralnymi, uzależniającymi z jednej 
strony złożenie i rozpatrzenie wniosku od zachowania nakazów z § 4 uchwały, a następnie 
postanowieniem § 8 pkt 2 uchwały dopuszczającym w istocie do refundacji kosztów 
przedsięwzięć zrealizowanych przez wejściem w życie przedmiotowej uchwały, tj. w okresie 
od 1 lutego 2008 r. do czasu wejścia w życie uchwały – w sposób niezgodny z przyjętymi  
w uchwale unormowaniami proceduralnymi.  
Powyższe należy odnieść również do zapisu § 7 pkt 3 uchwały stanowiącego, iż pozytywnie 
zaopiniowany wniosek stanowi podstawę do zawarcia umowy cywilnoprawnej w przedmiocie 

dofinansowania wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do uchwały w związku z § 4 
stanowiącym o obowiązkach dofinansowywanego przed przystąpieniem do realizacji zadań 
 i możliwości wynikającej z § 8 pkt 2 uzyskania zwrotu kosztów poniesionych przed 
wejściem w życie uchwały. W konsekwencji biorąc pod uwagę niejednoznacznie określone 
prawa i obowiązki osób, którym przysługują na zasadach określonych w uchwale środki 
publiczne, nie jest możliwym wywodzenie określonych w uchwale konsekwencji prawnych 
związanych np. z podpisaniem umowy na podstawie wniosku (wraz z dokumentami 
określonymi w § 4), który de facto musi być złożony przed przystąpieniem do zadań. 
Jednocześnie Kolegium zauważa w odniesieniu do zapisu uchwały w § 2 oraz w § 4, iż 
obowiązki dotowanego związane ze złożeniem dokumentacji oraz enumeratywne wskazanie 
niezbędnych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku powinno zostać 
uregulowane w jednym paragrafie jednoznacznie konkretyzującym dokumenty niezbędne do 
uzyskania środków  
z funduszu przy składaniu wniosku. 

W odniesieniu do oceny zgodności z prawem brzmienia załącznika nr 1 określającego 
wzór wniosku o dofinansowanie prac oraz załącznika nr 2 określającego wzór umowy  
w przedmiocie dofinansowania ze środków funduszu celowego Kolegium wskazuje, iż  
w świetle przywołanych regulacji ustaw o finansach publicznych oraz Prawo ochrony 
środowiska brak jest podstaw prawnych do sytuowania w treści uchwały organu 
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego zapisów odwołujących do określenia w 
załącznikach w/w wzorów wniosku oraz projektu umowy, gdyż regulacja powołanej sfery 
działania związana jest z zakresem wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki 
samorządu terytorialnego określonej art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który 
stanowi, iż wójt (burmistrz) wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone 
przepisami prawa.  
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W tym stanie nie znajdujący uzasadnienia w normach kompetencyjnych organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego zakres regulacji § 2 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 1, 
§ 7 pkt 3 w związku z załącznikiem nr 2 uchwały identyfikowany wyłącznie w aspekcie 
przedmiotu działalności organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego implikuje 
stwierdzeniem naruszenia przywołanych uprzednio przepisów 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 

 
 
 
 


