
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

Uchwała nr    20/107/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 5 listopada 2008 r. 

 
Na  podstawie art. 18 ust. 1 w zw. 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) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr XXV/212/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2008 r. 
w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji ze środków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do przedsięwzięć związanych z 
usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzelce Opolskie z powodu 
naruszenia art. 408 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 176 ust. 1 i 3 ustawy o 
finansach publicznych. 

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

 W dniu 9 października 2008 r.  do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 
uchwałę nr XXV/212/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2008 r. 
w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji ze środków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do przedsięwzięć związanych z 
usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzelce Opolskie,  której zakres 
normatywny identyfikować należy z przywołanymi w podstawie prawnej dyspozycjami art. 
40 ust. 1 ustawy o samorządzie  gminnym, art. 176 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych 
oraz art. 406 ust. 1 pkt 6 i art. 408 ustawy Prawo ochrony środowiska.   
W postanowieniach przedmiotowej uchwały określono m.in. procedurę udzielania dotacji 
zgodnie z poniższym zakresem: 

Rozdział II  
Składanie i rozpatrywanie wniosków 

§ 3. 1. Wniosek o dotację składa się do Burmistrza Strzelec Opolskich przed przystąpieniem 

do realizacji prac, o których mowa w § 2 ust. 1 według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do uchwały. 
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie kompletne wnioski. 
3. Oceny zasadności przyznania dotacji zgodnie z Regulaminem dokonuje zespół powołany 
przez Burmistrza Strzelec Opolskich. 
4. Wnioskodawca otrzyma pisemne zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia jego wniosku. 
5. Burmistrz Strzelec Opolskich prowadzi rejestr pozytywnie rozpatrzonych wniosków. 

Rozdział III  
Warunki uzyskania dotacji 

§ 4. 1. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Gminą 
Strzelce Opolskie a wnioskodawcą, w której zostanie określona wysokość dotacji oraz 
warunki jej przyznania. 
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 
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3. Umowa, o której mowa w ust. 1, będzie zawierana po dostarczeniu przez wnioskodawcę 
poniższych dokumentów: 
1) rachunek  (faktura)   wystawiony   imiennie   na  wnioskodawcę  za  wykonanie   prac, 

o których mowa w § 2 ust. 1 wraz z kartą przekazania odpadu na składowisko, 
2) oświadczenie wykonawcy usuwającego wyroby azbestowe o prawidłowości wykonania 

prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych 
przepisów technicznych i sanitarnych (wynikających z § 8 ust. 3 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest - Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649). 

4. Dotacja będzie przyznawana według kolejności złożonych wniosków wpisanych do rejestru 
wskazanego w § 3 ust. 5 oraz do wysokości środków przeznaczonych w danym roku z 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadania pn. 
„Bieżące usuwanie azbestu przez indywidualnych mieszkańców gminy Strzelce Opolskie". 
5. Wnioskodawca zapewni upoważnionemu przedstawicielowi gminy możliwość kontroli 
realizacji zadania, na każdym etapie jego realizacji. 
6. Kompletne wnioski, które nie zostały zrefundowane w roku złożenia, rozpatrzone będą w 
pierwszej kolejności zgodnie z planem wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej roku następnego do czasu gromadzenia środków funduszu celowego. 

Rozdział IV  
Wysokość dotacji 

§ 5.1. Kwota dotacji wyliczana jest na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę 
rachunków (faktur) i stanowi 70% ich łącznej wartości netto, jednak nie więcej niż 3.000 zł, 
niezależnie od liczby obiektów budowlanych, z których usuwane są przez wnioskodawcę 
wyroby zawierające azbest. 
2. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o refundację kosztów przedsięwzięć 

związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, o których mowa w § 2 ust. 1, 

zrealizowanych przed 1 stycznia 2008 roku. 

W załączniku nr 2 do uchwały określającego wzór „umowy dotacji” w § 3 przyjęto 
następującą regulację:  

(§ 3) 
1. Gmina udzieli wnioskodawcy dotacji w wysokości        zł, stanowiącej 70% kwoty 
netto z rachunku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy  nie więcej jednak niż 3.000 zł. 
2. Rachunek (fakturę) wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 21 dni od 

dnia zakończenia prac o których mowa w § 1. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 5 listopada 2008 r. przedstawiciel Gminy 
zawiadomionej prawidłowo stawił się podnosząc, iż określając brzmienie § 5 ust. 2 uchwały 
rada miała na celu osiągnięcie pewnych celów społecznych, nie jest to sprzeczne z przepisami 
ustawy, a termin 1 stycznia 2008 r. został wybrany jako najbardziej sprawiedliwy. Wskazując 
na społeczne motywy (klęska żywiołowa) określenia treści powołanej regulacji 
przedstawiciel gminy stwierdził, iż jest to data, od której gmina ma zabezpieczone środki w 
budżecie na ten cel - trzeba było przyjąć jakąś datę - wszyscy którzy po tej dacie spełniali 
kryteria uzyskają środki.  
W kontekście powyższego na pytanie dlaczego data, po której przysługują roszczenia o 
refundację kosztów przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
została ustalona na dzień 1 stycznia 2008 r. - skoro wtedy jeszcze nikt nie słyszał o tornadzie - 
przedstawiciel gminy wyjaśnił, iż uznano, iż jest to obiektywnie właściwa data, kiedy środki 
faktycznie są w dyspozycji gminy, zabezpieczone w budżecie.  
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W aspekcie wskazanych rozbieżności proceduralnych związanych w szczególności z brakiem 
spójności pomiędzy §3 ust. 1 a §5 ust. 2 uchwały, przedstawiciel gminy odpowiedział, iż ta 
norma może budzić pewne wątpliwości interpretacyjne jednak organ stanowiący nie miał na 
celu eliminowanie tych osób, intencją rady było to aby wnioski takie były rozpatrzone. 
W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 
Jak wynika z dyspozycji 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 orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności 
bądź też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią 
orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, 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 3 grudnia 1996 r. sygn.  SA/Wr  949/96; wyrok 
NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97). 
Jak wynika z wskazanych w podstawie prawnej uchwały przepisów zakres normatywny 
uchwały wiązać należy w aspekcie ustrojowym z dyspozycją art. 40 ust. 1 ustawy o 
samorządzie gminnym zawierającą odesłanie do ustawowego upoważnienia gminy do 
stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. W świetle 
powyższego konkretyzacja przywołanej normy o charakterze ogólnym związana z 
przywołanymi w podstawie prawnej uchwały dyspozycjami art. 176 ust. 1 i 3 ustawy o 
finansach publicznych, stanowiącymi odpowiednio, iż: 
− (ust. 1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki, 

− (ust. 3) tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o 
której mowa w ust. 2 (o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), sposób jej 
rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa w drodze 
uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze 
zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia, 

nie zasługuje na prawną aprobatę, bowiem przedmiotowy zakres został już przez Radę 
Miejską unormowany uchwałą nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 
marca 2007 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy 
Strzelce Opolskie podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i 
niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne Gminy, niż określone w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań. 
W tym stanie podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały identyfikować należałoby w 
sposób dorozumiany z art. 408 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowiącym o możliwości 
finansowania w formie dotacji zadań gminnego funduszu celowego, w tym  przedsięwzięć 
związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (art. 406 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Prawo ochrony środowiska). Jak literalnie wskazuje  brzmienie uchwały określa ona zasady 
przyznawania osobom fizycznym dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z 
usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzelce Opolskie, a zatem  ogólny 
charakter norm prawnych w niej zawartych nakazują jej identyfikację jako aktu prawa 
miejscowego.  W tym miejscu  Kolegium zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą sądów 
administracyjnych wskazuje, iż podejmowane przez organy samorządowe uchwały muszą 
zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące oraz uniemożliwiające stosowanie 
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niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego (np. wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 6.06.1995 r., sygn. akt SA/Gd 2949/94 – publik. OSS 
1996/3/91).  Za niezgodny z powołanym założeniem uznać należy brak spójności pomiędzy 
postanowieniami proceduralnymi uzależniającymi z jednej strony złożenie i rozpatrzenie 
wniosku zgodnie z § 3 uchwały, a następnie postanowieniem § 5 ust. 2 uchwały 
dopuszczającym w istocie do refundacji kosztów przedsięwzięć – w okresie od 1 stycznia 
2008 r. do czasu wejścia w życie przedmiotowej uchwały – w sposób niezgodny z przyjętymi 
w uchwale unormowaniami proceduralnymi.  
Za wzajemnie sprzeczne i tym samym nie mogące znajdować uzasadnienia w powołanej 
podstawie prawnej uznać również należy zapisy § 4 ust. 3 pkt 1 uchwały stanowiącego, iż 
umowa będzie zawierana po dostarczeniu przez wnioskodawcę rachunku (faktury) 
wystawionego imiennie za wykonanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 wraz z kartą 
przekazania odpadu na składowisko a dyspozycją § 3 ust. 2 załącznika nr 2 „wzór umowy” 
do uchwały rozstrzygającej, iż rachunek (fakturę) wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć 
w terminie 21 dni od dnia zakończenia prac o których mowa w § 1. W konsekwencji 
powyższego założenia de facto nie jest możliwym jednoznaczne określenie czasu (momentu), 
w którym dotacja zostaje przyznana. 

W odniesieniu do oceny zgodności z prawem brzmienia załącznika nr 2 „Wzór umowy 
dotacji”  przedmiotowej uchwały Kolegium wskazuje, iż w świetle przywołanych regulacji 
ustaw o finansach publicznych oraz Prawo ochrony środowiska brak jest podstaw prawnych 
do sytuowania w treści uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 
zapisu dotyczącego ustalenia  projektu umowy „stanowiącej załącznik do uchwały”, gdyż 
regulacja powołanej sfery działania związana jest z zakresem wyłącznej kompetencji organu 
wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego określonej art. 30 ust. 1 ustawy o 
samorządzie gminnym który stanowi, iż wójt (burmistrz) wykonuje uchwały rady gminy i 
zadania gminy określone przepisami prawa.   
W tym stanie nie znajdujący uzasadnienia w normach kompetencyjnych organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego zakres regulacji § 4 ust. 2 w związku z zał. nr 2 uchwały 
identyfikowany wyłącznie w aspekcie przedmiotu działalności organu wykonawczego 
jednostki samorządu terytorialnego implikuje stwierdzeniem naruszenia przywołanych 
uprzednio przepisów prawa. 

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 

 
 
 


