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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

 

Uchwała Nr 1/1/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 7 stycznia 2021 r. 
 

 

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

7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity –  Dz.U.  

z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały Nr XXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące 

ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne 

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

dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 708). 

 

 

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

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 23 grudnia 2020 r. doręczono 

uchwałę Nr XXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące 

ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne. 

Rada Miejska w Prószkowie przywołała w podstawie prawnej przedmiotowej uchwały m.in. 

400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4 i 5-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).  

 

W załączniku do badanej uchwały Rada Miejska w Prószkowie wprowadziła m.in. 

następujące postanowienia: 

§ 2.1. Beneficjentami dotacji mogą być: 

a. osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą będące właścicielami lub posiadające 

inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, 

położonych w granicach administracyjnych gminy Prószków,  

(…) 

§ 3.6. Jeżeli dotacja stanowi pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem 

warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24 grudnia 

2013). W tym przypadku do wniosku należy dołączyć: 
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1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de 

minimis w rybołóstwie, otrzymane w roku podatkowym, w którym następuje ubieganie się o 

pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy 

de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie; 

2) informacje zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 

z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.). 

 

Burmistrz Prószkowa w piśmie z dnia 30 grudnia 2020 r. wskazał, że: „Uchwała  

nr XXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie 

powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne nie była 

przesłana do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przed jej uchwaleniem.”. 

 

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej 

gminy. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak wynika z treści 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 orzeczenie w całości lub w części jej nieważności bądź też 

wskazanie nieistotnego naruszenia prawa. Za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu 

Administracyjnego należy przyjąć, 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 dnia 3 grudnia 1996 r. sygn. akt SA/Wr 949/96; wyrok NSA z dnia 11 lutego 

1998 r. sygn. akt II SA/Wr 1459/97; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2012 r., 

sygn. akt IV SA/Wr 625/11; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt I 

SA/Ol 153/18).  

Z postanowień zawartych w treści § 2 ust. 1 załącznika do przedmiotowej uchwały 

wynika, iż beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne. Do tej kategorii podmiotów należy 

zaliczyć także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Należy przy tym 

zauważyć, że udzielenie dotacji dla tej kategorii beneficjentów (przedsiębiorcy) powinno 

odbywać się z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de 

minimis. Jak wynika z treści zdania drugiego art. 403 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, 

który wskazano w podstawie prawnej podjętej uchwały, w przypadku gdy dotacja stanowi 

pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków 

dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. Rada Miejska 

w Prószkowie wskazała w § 3 ust. 6 załącznika do uchwały, że jeżeli dotacja stanowi pomoc 

de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy 

określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 

sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24 grudnia 2013).  

Ponadto w przypadku udzielenia pomocy de minimis zastosowanie mają przepisy 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 3 ww. ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej, projekt uchwały Rady Miejskiej przewidujący udzielanie pomocy de minimis 
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podlega zgodnie z ustawową procedurą wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące 

przejrzystości zasad udzielania pomocy. Ponadto rolą jednostki samorządu terytorialnego jest 

dokonanie oceny, czy projekt uchwały spełnia przesłanki z art. 7 ust. 3a ustawy o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, projekt 

programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie podlega wyłącznie zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, który 

w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania 

pomocy. 

Projekt uchwały Nr XXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 

2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na 

zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na 

proekologiczne nie został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

co potwierdził Burmistrz Prószkowa w złożonym wyjaśnieniu. 

 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 Konkurencji i Konsumentów projektu uchwały przewidującej udzielanie pomocy de 

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

przewidującej udzielenie pomocy de minimis. Kolegium wskazuje, że celem regulacji zawartej 

w art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej jest 

zapewnienie możliwości przedstawienia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów zastrzeżeń do przedłożonego projektu, które winny być przez organ stanowiący 

uwzględnione. Zaniechanie zgłoszenia projektu uchwały Nr XXIX/207/2020 Rady Miejskiej 

w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej 

z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej 

zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne uprawnionemu organowi stanowi 

naruszenie 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. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

postanowiło jak w sentencji uchwały. 

 

W tym stanie faktycznym i prawnym 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 

 

                 Grzegorz Czarnocki 
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