
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

Uchwała nr    3/9/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 28 stycznia 2009 r. 

 
Na  podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 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) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

§ 1 uchwały nr XX/158/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie 
ustalenia zadania obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-
biologicznych do dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w części dotyczącej ustalenia Regulaminu stanowiącego załącznik do 
uchwały, z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z 
art. 406 pkt 12 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 

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

 W dniu 19 stycznia 2009 r.  do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 
uchwałę nr XX/158/2008 Rady Gminy Zębowice w sprawie ustalenia zadania obejmującego 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych do 
dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  
której zakres normatywny identyfikować należy z przywołanymi w podstawie prawnej 
dyspozycjami art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 
406 pkt 12 ustawy Prawo ochrony środowiska. 
Jak jednoznacznie wynika z brzmienia § 1 przedmiotowej uchwały Rada Gminy przeznaczyła 
środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych zgodnie z Regulaminem 
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych 
na terenie Gminy Zębowice. 
Przedmiotowe zadanie zostało ujęte już na etapie opracowania projektu budżetu Gminy 
Zębowice na 2009 rok po stronie planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (pkt 3 realizacja przedsięwzięć związanych z  gospodarką odpadami i 
ochroną powierzchni ziemi – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków). 
Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 28 stycznia 2009 r. przedstawiciele Gminy 
zawiadomionej prawidłowo stawili się podnosząc, iż nie kwestionują zasadności wskazanych 

w zawiadomieniu naruszeń przepisów prawa.  
W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 
Jak wynika z podstawy prawnej uchwały zakres przedmiotowy rozstrzygnięcia dotyczący 
określenia przez Radę Gminy Zębowice zasad rozdziału środków finansowych zgodnie z 
Regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały, sytuować należy zasadniczo w dyspozycji 
art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
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wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują 

sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 

oraz gospodarki wodnej) znajdującej normatywne rozwinięcie w ustawie szczególnej, tj. 
ustawie Prawo ochrony środowiska, która w art. 406 ust. 1 pkt 12 ustawy stanowi, że środki 

gminnych funduszy przeznacza się na inne zadania ustalone przez radę gminy, służące 

ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w 

tym na programy ochrony środowiska. 
Nie kwestionując zatem prawnej identyfikacji  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
mechaniczno-biologicznych jako mieszczących się w zakresie sprawy ochrony środowiska 
przywołać należy podniesioną przez organ stanowiący gminy normę kompetencyjną 
zakreślającą ramy rozstrzygnięcia, którą w ustalonym stanie identyfikować należy z 
dyspozycją art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z literalnym 
brzmieniem przywołanego przepisu do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie 

w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Brak normatywnego 
określenia zakresu kompetencji rady gminy w przedmiocie dotyczącym ustalenia Regulaminu 
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych w 
świetle ukształtowanej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego nakazującej 
zaliczyć (...) do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów 

jednostek samorządu terytorialnego 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) implikuje 
orzeczeniem nieważności uchwały nr XX/158/2008 Rady Gminy Zębowice w sprawie 
ustalenia zadania obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-
biologicznych do dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 
Niezależnie od powyższego Kolegium wskazuje, iż brzmienie § 1 uchwały „przeznacza się 
środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych” zawiera powtórzenie 
rodzaju wydatku ujętego w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiącego załącznik projektu uchwały budżetowej 
Gminy Zębowice na 2009 rok.  

W tym stanie 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 

 
 
 


