
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

 

Uchwała nr  11/40/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 15 kwietnia 2011 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.- Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; 

zm. Dz.U. nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz.U. nr 113, poz. 984; z 2003 r. Dz.U. nr 149, poz. 

1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Dz.U. nr 14, poz. 114, Dz.U. nr 64, poz. 565, 

Dz.U. nr 249, poz. 2104; z 2009 r. Dz.U. nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz.U. nr 238, poz. 

1578) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity z 2001 r. - DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU 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. DzU nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; z 2005 r. DzU 

nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. DzU nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 

r. DzU nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, 

nr 223, poz. 1458; z 2009 r. DzU nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. DzU nr 28, poz. 

142, poz. 146, nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne 

lub budowę proekologicznego ogrzewania, z powodu naruszenia art. 252 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz  

art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. 

nr 25 poz.150 j.t. 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 w dniu 

28 marca 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę  

nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania 

dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę 

proekologicznego ogrzewania.  

 Rada Miejska, przywołując w podstawie prawnej postanowienia art. 18 ust. 2 pkt 15,  

art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 400a ust. 1  

pkt 21 oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

postanowiła m.in:  

§ 3 ust. 1 Udzielenie dotacji może nastąpić na wniosek zainteresowanego pod warunkiem:  

a) stałego korzystania ze zmodernizowanego proekologicznego ogrzewania przy 

jednoczesnym zlikwidowaniu istniejącego pieca na węgiel lub koks,  

b) stałego korzystania z nowo wybudowanego proekologicznego ogrzewania.  
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2. Przyznana kwota dotacji podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości w przypadku:  

a) zaprzestania użytkowania proekologicznego ogrzewania z przyczyn zależnych od 

użytkownika;  

 

3. Wymagania formalne: 

2) zawarcie umowy cywilnoprawnej z Gminą o udzieleniu dotacji na modernizację lub 

budowę proekologicznego systemu grzewczego wraz ze zobowiązaniem się do:  

a) stałego korzystania z proekologicznego ogrzewania,  

c) umożliwienia przeprowadzenia ewentualnej kontroli wykonanych prac,  

d) zwrotu przyznanej kwoty dotacji w przypadku:  

- zaprzestania używania proekologicznego ogrzewania z przyczyn zależnych od 

użytkownika.  

 

Na posiedzenie Kolegium nie stawili się przedstawiciele jednostki samorządu 

terytorialnego zawiadomionej prawidłowo.  

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 orzeczenie 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 dnia 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok 

NSA z dnia 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97). 

 

Ochrona środowiska, zgodnie z art. 74 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jest 

obowiązkiem władz publicznych, które wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i 

poprawy stanu środowiska.  

Wskazana konstytucyjna zasada znalazła umocowanie w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy  

o samorządzie gminnym, w którym postanowiono, że sprawy z zakresu ochrony środowiska 

należą do zadań własnych gminy służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty.  

Doprecyzowanie zakresu oraz sposobu finansowania przez gminę zadań własnych z 

zakresu ochrony środowiska nastąpiło w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Jednocześnie w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a cyt. ustawy wskazano, że finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w art. 403 ust. 2, może polegać na 

udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

inwestycji m.in. podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w 

szczególności osób fizycznych.  

Kompetencje w zakresie określenia zasad udzielania dotacji celowej, obejmujących w 

szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania pozostawiono, stosownie 

do art. 403 ust. 5 ustawy, radzie gminy.  
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Postanowienia cyt. wyżej ustawy, odnoszące się do formy finansowania zadań z zakresu 

ochrony środowiska, w sytuacji określonej w art. 403 ust. 4 i 5 ustawy, przesądzają  

o obowiązkach organu stanowiącego, w zakresie konstruowania norm aktu prawa 

miejscowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. Ustawa o finansach publicznych zawiera bowiem szczegółowe postanowienia 

odnoszące się do formy finansowania zadań publicznych, jaką jest dotacja z budżetu jednostki 

samorządy terytorialnego.  

Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 126 cyt. ustawy o finansach publicznych, 

dotacje 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 

ma również zastosowanie art. 252 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, stanowiący, że 

dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:  

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 wykorzystania 

dotacji.  

 Postanowienia uchwały odnoszące się do zwrotu przekazanych beneficjentowi środków 

publicznych w formie dotacji poprzez zapis, iż przyznana kwota dotacji podlega 

natychmiastowemu zwrotowi w całości w przypadkach określonych § 3 ust. 2 uchwały, stoją 

w sprzeczności z art. 252 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Formą przekazania 

środków jest bowiem określona w przepisach prawa finansowego dotacja, której reguły 

zwrotu określają przepisy ustawy o finansach publicznych.  

 

 Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego określa zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, 

obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania 

oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.  

W ocenie Kolegium Izby, Rada Miejska w Kluczborku podejmując uchwałę nr VI/45/11 

w dniu 7 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację 

ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania, nie 

określiła przesłanek dotyczących zwrotu dotacji. Rada Miejska nie wskazała okresu, w którym 

przedmiot dotowania powinien być wykorzystywany. W ocenie Kolegium, powyższego 

wymogu nie może spełniać określenie jako warunku przyznania dotacji „stałe korzystanie”, 

jak również określenie przesłanki zwrotu dotacji poprzez sformułowanie „w przypadku 

zaprzestania użytkowania”.  

 

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 

 


