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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr  1/1/2014 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 17 stycznia 2014 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 jednolity - DzU z 2012 r. poz.1113 ) 

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

DzU z 2013 r. poz. 594) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

- § 3 ust. 17 „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta 

Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła 

oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych 

na terenie miasta Opola”, stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/778/13 Rady Miasta 

Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z 

budżetu Miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie 

źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 

realizowanych na terenie miasta Opola z powodu naruszenia art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885), 

- postanowień zawartych w załączniku nr 1 do w/w „Regulaminu (..)” o treści „Pouczony/a o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, „Kto składając zeznanie mające 

służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3.” (Art. 233 § 1 Kodeks karny) oświadczam, że : 

1. Dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że znana mi jest 

odpowiedzialność karna wynikająca z art. 233 Kodeksu karnego (…).” , 

z  powodu naruszenia art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232). 

 

 

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 20 grudnia 2013 r.  do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę  

nr LII/778/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola do inwestycji służących ochronie 

powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji 

wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola.  

 W uchwale, przywołując m.in. postanowienia art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 400a ust. 1 pkt 5, 21 i 22 oraz  art. 403 ust. 4, 5 

i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Rada Miasta postanowiła 
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m.in. w § 3 ust. 17  „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych z budżetu 

miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł 

ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 

realizowanych na terenie miasta Opola”, stanowiącym załącznik do uchwały, iż: 

  „Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości w ciągu 15 dni od daty otrzymania 

wezwania wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, liczonymi od dnia przekazania 

dofinansowania w przypadku: 

 1) zaprzestania użytkowania proekologicznego ogrzewania z przyczyn zależnych od 

 Wnioskodawcy i / lub 

 2) złożenia fałszywych dokumentów i oświadczeń”. 

 

Ponadto w  załączniku nr 1 do w/w Regulaminu Rada Miasta sytuowała postanowienia 

odnoszące się do odbierania oświadczeń o treści „Pouczony/a o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań, „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w 

postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” (Art. 

233 § 1 Kodeks karny) oświadczam, że : 

1. Dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że znana mi jest 

odpowiedzialność karna wynikająca z art. 233 Kodeksu karnego (…)”. 

  

Na posiedzenie Kolegium stawili się przedstawiciele jednostki samorządu 

terytorialnego w osobach pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 

Miasta Opola. Przedstawiciele wskazali m.in., iż dotacja, o której mowa w uchwale Rady 

Miasta Opola „odbywa się na zasadach refundacji, a zapis art. 252 ustawy o finansach 

publicznych jest niekonkretny (…)” oraz, że  „przepis ustawowy odnoszący się do terminu 

zwrotu dotacji jak i odsetek  za zwłokę został zmodyfikowany ze względu na czytelniejszy zapis 

§ 3 dotyczącego trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 

ww. Regulaminu”.  

 

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

NSA z 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.   
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 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 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: 

 1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

a) osób fizycznych, 

b) wspólnot mieszkaniowych, 

c) osób prawnych, 

d) przedsiębiorców; 

 2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami 

prawnymi. 

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. 

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 zarówno ustawy Prawo ochrony środowiska jak i ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Ustawa o 

finansach publicznych zawiera bowiem szczegółowe postanowienia odnoszące się do formy 

finansowania zadań publicznych, jaką jest dotacja z budżetu  jednostki samorządu 

terytorialnego, o której mowa w art. 126 cyt. ustawy. 

Wobec powyższego w stosunku do tej szczególnej formy wydatkowania środków 

publicznych ma 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.  

Ponadto, zgodnie z art. 252 ust. 6 ustawy odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia: 

1) przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem; 

2) następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do 

dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

 Bezsprzecznym zatem jest, że sytuowanie w uchwale organu stanowiącego 

postanowień modyfikujących brzmienie ustawowe przepisu ustawowego narusza w sposób 

bezpośredni i istotny art. 252 cyt. ustawy.  

Modyfikacja przepisu ustawowego odnosi się, zdaniem Kolegium, zarówno do: 

- terminu zwrotu dotacji, określonego jako  „15 dni od daty otrzymania wezwania”, 

w sytuacji, w której w ustawie termin ten określono jako „15  dni od dnia stwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2” oraz „15 dni po upływie terminu 

wykorzystania dotacji”  w zależności od sytuacji regulowanej w art. 252 ustawy, 
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- wskazania rodzaju odsetek za zwłokę uiszczanych wraz ze zwrotem dotacji, tj. „wraz 

z ustawowymi odsetkami za zwłokę” zamiast „wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych” oraz zasad ich naliczania. 

Zwrócić należy uwagę, że organy uchwałodawcze samorządu terytorialnego uchwalając 

przepisy prawa miejscowego winny to czynić w zgodzie z dyspozycją § 137 w związku z 

§ 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 

w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) z których treści wynika, 

że w uchwale nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych 

i rozporządzeń. Jakkolwiek też zgodnie z orzecznictwem sądowoadministracyjnym, jeżeli 

przytoczenie w akcie prawa miejscowego in extenso zapisów aktów prawnych wyższego 

rzędu z powołaniem się na konkretny przepis tegoż aktu, czyniłoby akt prawa miejscowego w 

pełni czytelny i zrozumiały, to zapis taki można byłoby uznać za dopuszczalny (zob. wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 7 marca 2012 r., sygn. akt II 

SA/Ke 45/12) to modyfikacja przepisów art. 252 ustawy o finansach publicznych w uchwale 

Rady Miasta Opola nr LII/778/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. stanowi bezpośrednie i istotne 

naruszenie wskazanej normy ustawowej. 

 

W odniesieniu do postanowień zawartych w załączniku nr 1 do „Regulaminu (…)”  

odnoszących się do odbierania oświadczeń pod rygorem art. 233 kodeksu karnego należy 

wskazać, że w świetle art. 233 § 2 i 6 Kodeksu karnego warunkiem odpowiedzialności, 

o której mowa w art. 233 § 1 kodeksu karnego jest, by to przepis ustawy przewidywał 

możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (zob. Wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 18 maja 2009 r. nr IV KK 459/08). Delegacji takiej nie zawierają zaś 

przepisy ustaw powołane w podstawie prawnej uchwały Rady Miasta Opola nr LII/778/13 z 

dnia 17 grudnia 2013 r.  

W związku z powyższym Kolegium stwierdza, iż postanowienie zawarte w  w/w 

załączniku  w sposób istotny narusza art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 

 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 

 

 

 

 
 


