
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

Uchwała nr 16/61/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 17 czerwca 2009 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 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 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 Ŝ n o ś ć  

§ 3 ust. 2  pkt 1 w części dotyczącej odwołania do wzoru wniosku określonego załącznikiem 
nr 1 oraz załącznika nr 1; § 5 ust. 2 w części dotyczącej odwołania do wniosku  
o przekazanie dotacji określonego załącznikiem nr 2 oraz załącznika nr 2 do uchwały  
nr XXV/201/2009 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia 
zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji prac związanych z demontaŜem  
i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie 
gminy Rudniki w związku z naruszeniem art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 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 do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XXV/201/2009 Rady 
Gminy Rudniki z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji 
ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
dofinansowanie realizacji prac związanych z demontaŜem i unieszkodliwianiem elementów 
zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Rudniki. Przedmiotową 
uchwałą, przywołując w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie 
gminnym, art. 406 ust. 1 pkt 4, art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Gminy Rudniki  ustaliła 
zasady postępowania w zakresie przyznawania dotacji pienięŜnych ze środków gminnego 
funduszu celowego.  

W § 3 ust. 2  pkt 1 uchwały Rada postanowiła o określeniu wzoru wniosku o dotację na 
realizację prac związanych z usuwaniem azbestu z obiektów budowlanych stanowiącego 
załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały. ToŜsame uregulowania zawarto  w § 5 ust. 2 
uchwały, odwołującego się do treści załącznika nr 2, stanowiącego formularz wniosku  
o przekazanie  dotacji na realizację prac związanych z usuwaniem azbestu z obiektów 
budowlanych. 
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Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel gminy prawidłowo zawiadomionej 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).  

Stosownie do art. 408 ustawy Prawo ochrony środowiska działalność, o której mowa w art. 
406 i art. 407 tej ustawy, moŜe być finansowana przez przyznawanie dotacji. PowyŜsze dotyczy 
m.in. działalności związanej z realizowaniem zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, 
słuŜących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony 
przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, określonej w powoływanym w uchwale  
art. 406 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy. 

W odniesieniu do oceny zgodności z prawem postanowień uchwały w zakresie § 3 ust. 2  
pkt 1 w części dotyczącej odwołania do wzoru wniosku określonego załącznikiem nr 1 oraz 
załącznika nr 1, § 5 ust. 2 w części dotyczącej odwołania do wniosku o przekazanie dotacji 
określonego załącznikiem nr 2 oraz załącznika nr 2, Kolegium stwierdza brak  podstaw 
prawnych do sytuowania w treści uchwały powyŜszych zapisów gdyŜ regulacja powołanej 
sfery działania związana jest z zakresem wyłącznej kompetencji organu wykonawczego 
jednostki samorządu terytorialnego określonej art. 30 ustawy o samorządzie gminnym.  

Stosownie do art. 30 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym wójt wykonuje uchwały rady 
gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. 
Do zadań wójta, zgodnie z art. 30 ust. 2 w/w ustawy naleŜy w szczególności: 
 1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, 
 2) określanie sposobu wykonywania uchwał, 
 3) gospodarowanie mieniem komunalnym, 
 4) wykonywanie budŜetu, 
 5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

Umiejscowienie w uchwale wzoru wniosku o dotacje na realizacje prac związanych 
 z usuwaniem azbestu z obiektów budowlanych oraz wniosku o przekazanie dotacji wykracza 
poza zakres związany z kompetencjami stanowiącymi rady, bowiem w istocie stanowi 
określenie sposobu wykonania uchwał, a to juŜ naleŜy do kompetencji wójta (tak teŜ 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 25 marca 2009 r. Sygn. akt I 
SA/Op 37/09). 

W tym stanie nie znajdujący uzasadnienia w normach kompetencyjnych organu 
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego zakres regulacji § 3 ust. 2  pkt 1 w części 
dotyczącej odwołania do załącznika nr 1 oraz załącznik nr 1,  § 5 ust. 2 w części dotyczącej 
odwołania do załącznika nr 2 oraz załącznik nr 2 do uchwały identyfikowany wyłącznie  
w aspekcie przedmiotu działalności organu wykonawczego jednostki samorządu 
terytorialnego implikuje stwierdzeniem naruszenia przywołanych uprzednio przepisów 
prawa. 
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 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  
 Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 
 

Przewodniczący Kolegium 

 
 
 
 


