
REGIONALNA   IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr  16/50/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 6 lipca 2011 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 (Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154,  

poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. 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; z 2009 r. nr 157, poz. 1241;  

z 2010 r. nr 238, poz. 1578) oraz art. 79 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-

towym  (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, 

poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759; z 2007 r. nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, 

poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 nr 92, poz. 753, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. nr 28,  

poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675)  Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunko-

wej  w  Opolu  

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr VIII/55/2011 Rady Powiatu  w Kluczborku z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Kluczborskiego na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

z powodu naruszenia przepisów art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.) 

oraz art. 251 i  252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. 

nr 157, poz. 1240 ze zm.).  

 

 

 

 

 

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

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr VIII/55/2011 Rady 

Powiatu  w Kluczborku z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej  

ze środków budżetu Powiatu Kluczborskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Rada Powiatu w Kluczborku 

ustaliła, powołując w podstawie prawnej m.in. przepisy art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, art. 403 ust. 1 i ust. 5 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  oraz art. 251 i 252 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zasady udzielenia dotacji celowej na finan-

sowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodar-

ką wodną, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofi-

nansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.  
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W treści § 4 ust. 3 uchwały Rada postanowiła: 

„3. W wypadku gdy dotacja będzie stanowiła pomoc publiczną lub pomoc de minimis w rozu-

mieniu przepisów prawa Unii Europejskiej, wnioskodawca niezależnie od kryteriów określo-

nych ustępami poprzedzającymi powinien spełniać kryteria udzielania pomocy publicznej okre-

ślone odrębnymi przepisami w zakresie w jakim udzielenie dotacji będzie stanowiło pomoc 

publiczną lub pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępo-

waniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zm.) 

lub przepisów prawa Unii Europejskiej oraz dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające 

spełnienie tego kryterium przez wnioskodawcę.” 

Ponadto, w treści 11 uchwały Rada postanowiła: 

  „  3. Część niewykorzystanej dotacji podlega zwrotowi do budżetu Powiatu do dnia 31 grud-

nia danego roku budżetowego. (…) 

      5. W przypadku niewłaściwego zrealizowania zadania, dotacja podlega zwrotowi wraz z 

odsetkami podatkowymi.” 

 

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo zawiadomionego Po-

wiatu.  

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak wynika z ukształtowanej linii orzecznictwa sądowoadministracyjnego, do rodzajów na-

ruszeń przepisów, skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu teryto-

rialnego, zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowa-

nia uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepi-

sów prawa materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących proce-

durę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z dnia 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. 7. ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w spra-

wach dotyczących pomocy publicznej, projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie 

pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w terminie 14 dni 

może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.  

Zgodnie z treścią art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony śro-

dowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu 

dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, natomiast 

zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji  

do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji  

i sposób jej rozliczania określa rada powiatu w drodze uchwały.  

W myśl przepisu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dota-

cje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw, 

na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. W związku z powyższym,  

w stosunku do tej formy wydatkowania środków publicznych mają również zastosowanie prze-

pisy art. 251 oraz art. 252 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z treścią art. 251  

ust. 1 i 3 ustawy, dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części nie-

wykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w ter-

minie do dnia 31 stycznia następnego roku, a w przypadku gdy termin wykorzystania dotacji,  

o których mowa w ust. 1, jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część dotacji podle-

ga zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. Natomiast, jak sta-
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nowią przepisy 252 ust. 1 ustawy, dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorial-

nego:  

  1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,  

  2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

- podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1  

lub pkt 2. W przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji, o których mowa wyżej, jest krótszy 

niż rok budżetowy, podlegają one zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzysta-

nia dotacji.  

  Zawarty w treści art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej obowiązek przedłożenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konku-

rencji i Konsumentów projektu programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy  

de minimis stanowi, zdaniem Kolegium, jeden z elementów procedury podejmowania uchwały 

przewidującej udzielenie pomocy de minimis. Tym samym, zaniechanie zgłoszenia projektu  

uchwały nr VIII/55/2011 Rady Powiatu  w Kluczborku z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Kluczborskiego na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

uprawnionemu organowi implikuje stwierdzenie naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Niedopełnienie tego obowiązku narusza w sposób 

istotny powołany wyżej przepis ustawy, co uzasadnia orzeczenie nieważności przedmiotowej 

uchwały w całości.  

 Ponadto, również zapis § 11 ust. 3 uchwały, odnoszący się do terminu zwrotu  

do budżetu Powiatu niewykorzystanej dotacji tj. do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego 

jest sprzeczny z treścią art. 251 ustawy o finansach publicznych, a określenie „niewłaściwego 

zrealizowania zadania” stanowi modyfikację normy wynikającej bezpośrednio z przepisów 

art. 252 ust. 1 ustawy i jej  naruszenie w sposób bezpośredni i istotny.  

   Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - 

na zasadzie art. 85 ustawy o samorządzie powiatowym - skarga do Wojewódzkiego Sądu  

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 


