
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

Uchwała nr 12/42/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 6 maja 2009 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 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; 
z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458) Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu  

o r z e k a  n i e w a Ŝ n o ś ć  

§ 2 ust. 5 uchwały nr XXVIII/201/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2009 r. w 
sprawie ustalenia zadań słuŜących ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z 
zasady zrównowaŜonego rozwoju w części rozpoczynającej się od słów „w budŜecie gminy” 
z powodu naruszenia art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz 

w s k a z u j e  

w § 2 ust. 3 i ust. 4 uchwały nr XXVIII/201/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 
2009 r. w sprawie ustalenia zadań słuŜących ochronie środowiska i gospodarki wodnej 
wynikającej z zasady zrównowaŜonego rozwoju naruszenie art. 408 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 

 

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

W dniu 10 kwietnia 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wpłynęła z 
Wydziału Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego uchwała nr XXVIII/201/09 
Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zadań słuŜących 
ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasady zrównowaŜonego rozwoju. 
Rada Gminy Tarnów Opolski w przedmiotowej uchwale przywołując w podstawie prawnej 
art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 406 pkt 
12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska postanowiła w treści § 2 
m.in. o: 
− w ust. 3 – dofinansowanie udzielane jest inwestorowi po realizacji  inwestycji, na jego 

wniosek, uprawdopodobniony dokumentami potwierdzającymi realizację przedsięwzięć, o 
których mowa w ust. 1, po zawarciu umowy z wnioskodawcą, 

− w ust. 4 kwota dofinansowania wynosi do 50% łącznej wartości faktur nie więcej niŜ: 
1) 1.000 zł w przypadku zadania, o którym mowa w ust. 1, pkt 1 i pkt 2, 
2) 2.000 zł w przypadku zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 dla powierzchni poniŜej 

200m2, 
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3) 4.000 zł w przypadku zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 dla powierzchni dachu 
powyŜej 200m2, 

− w ust. 5 – dofinansowanie będzie dokonywane do czasu wyczerpania kwoty 
zarezerwowanej na ten cel w budŜecie gminy. 

W wyjaśnieniu złoŜonym do tut. Izby pismem znak Or.0717-26/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. 
Wójt Gminy poinformował, co następuje: 
Uchwała nr XXVIII/201/09 Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie ustalenia zadań 

słuŜących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikającej z zasady zrównowaŜonego 

rozwoju została podjęta na podstawie art. 406 ustawy Prawo ochrony środowiska, który to 

przepis daje radzie gminy kompetencje do określenia „innych zadań” dofinansowanych z 

gminnego funduszu ochrony środowiska. Zadanie te zostały określone, natomiast wykonanie 

uchwały powierzono Wójtowi Gminy, stąd teŜ w ramach ustalonych w uchwale Wójt Gminy 

zawiera umowę o dofinansowanie. Warunki umowy określa Wójt, nie mogą one jednak 

pozostawać w sprzeczności z ww. uchwałą. Ponadto, iŜ w uchwale wkradł się błąd w jednym z 

paragrafów wskazujących, iŜ dofinansowane będzie  realizowane do czasu wyczerpania 

środków w budŜecie gminy. Powinno być „do czasu wyczerpania środków z gminnego 

funduszu ochrony środowiska”. 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel gminy zawiadomionej prawidłowo nie stawił się.  

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 
Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez 

organ nadzoru, iŜ stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza 
prawo w konsekwencji moŜe implikować orzeczeniem w całości lub w części jej niewaŜności 
bądź teŜ wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią 
orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego naleŜy, iŜ do rodzajów naruszeń przepisów 
skutkujących niewaŜnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć 
naleŜy 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). 

Zgodnie z treścią art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych budŜet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i 
wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Uchwała budŜetowa jest aktem 
normatywnym stanowiącym – stosownie do dyspozycji art. 165 ust. 3 ustawy – podstawę 
gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budŜetowym. W tym 
miejscu podkreślić naleŜy, iŜ czym innym jest budŜet gminy a czym innym uchwała 
budŜetowa. Uchwała budŜetowa zawiera bowiem poza budŜetem rozumianym jako plan 
dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów takŜe m.in. plan przychodów i wydatków 
funduszy celowych (vide art. 184 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – gminny 
fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Zgodnie z art. 420 cyt. powyŜej ustawy 
Prawo ochrony środowiska wójt, burmistrz, prezydent przygotowuje projekt planu 
przychodów i wydatków tego funduszu i przedstawia go do zatwierdzenia organowi 
stanowiącemu gminy.  
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym w 
rozumieniu ustawy o finansach publicznych, wyodrębnionym organizacyjnie, zaś środki 
finansowe funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. PowyŜsze oznacza, iŜ 
gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie wchodzi w skład budŜetu 
gminy, zatem postanowienie przedmiotowej uchwały zawarte w § 2 ust. 5 stanowiące, iŜ 
dofinansowanie będzie dokonywane do czasu wyczerpania kwoty zarezerwowanej na ten cel 
w budŜecie gminy istotnie narusza art. 165 ustawy o finansach publicznych i nie moŜe być 
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ocenione w kategorii błędu, co sugeruje Wójt Gminy w złoŜonym wyjaśnieniu w 
przedmiotowej sprawie. 
Kolegium wskazuje, iŜ jak wynika z uzasadnienia do wyroku WSA w Opolu sygn. akt I 
SA/Op 37/09 „uchwała jako akt prawa miejscowego powinna być zredagowana w taki 
sposób, aby dla przeciętnego adresata była zrozumiała. Adresat danego przepisu na jego 
podstawie powinien wiedzieć, w jaki sposób ma się zachować, a z kolei organ stosujący ten 
przepis powinien wiedzieć, w jaki sposób go zinterpretować. Przepis prawa miejscowego 
musi być sformułowany w sposób precyzyjnym i czytelny, tak by z niego wynikało, kto w 
jakich okolicznościach i jak powinien się zachować, Ŝeby osiągnąć skutek wynikający z tego 
przepisu”.  Podobny pogląd wyraŜony został w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 12 
października 2005 r. sygn. akt II SA/Wr 385/05, gdzie Sąd stwierdził m.in., „iŜ uchwały 
podejmowane przez organy samorządowe na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym muszą zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące, 
uniemoŜliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu 
interpretacyjnego”. 

W treści postanowień przedmiotowej uchwały (vide § 2 ust. 3 i 4) nie określono w sposób 
prawidłowy formy dofinansowania zadań słuŜących ochronie środowiska i gospodarki 
wodnej wynikających z zasady zrównowaŜonego rozwoju, wyszczególnionych w § 2 ust. 1, 
co narusza dyspozycję art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
wskazującego formę dofinansowania. 
Stosownie, bowiem do brzmienia art. 408 ustawy, działalność, o której mowa w art. 406 ust. 1 
pkt 12 ustawy moŜe 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 budŜetu przeznaczone na 
finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań, realizowane przez jednostki 
inne niŜ jednostki samorządu terytorialnego. W kontekście przywołanej definicji dotacji 
identyfikowanie jej normatywnej treści z pojęciem dofinansowania, określonego w treści § 2 
ust. 3 i ust. 4 nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach.  
Z przedłoŜonych tut. Izbie wyjaśnień wynika, iŜ uŜyte przez organ stanowiący w treści 
uchwały pojęcie „dofinansowanie” w istocie rzeczy dotyczy refundacji części lub całości 
poniesionych przez beneficjenta wydatków związanych z realizacją zadań słuŜących ochronie 
środowiska i gospodarki wodnej, wynikających z zasady zrównowaŜonego rozwoju.  
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 wynikających z zasady zrównowaŜonego rozwoju, a wyszczególnionych w 
treści § 2 ust. 1 nie poprzez ustawowo określoną formę dotacji, ale subiektywnie przyjętą 
przez Radę Gminy Tarnów Opolski formę dofinansowania 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 niewaŜności uchwały, lecz ogranicza się do 
wskazania, Ŝe 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 
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