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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

Uchwała nr 28/64/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 9 września 2020 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 – 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) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr XXI/211/20 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia 

regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Branice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z powodu naruszenia art. 7 ust. 3, 3a 

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 19 sierpnia 2020 r. doręczono 

uchwałę nr XXI/211/20 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia 

regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Branice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.   

Rada Gminy, przywołując w podstawie prawnej powołanej uchwały art. 

18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr X/85/11 Rady Gminy Branice 

z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu z obszaru Gminy 

Branice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”, określiła zasady udzielania dotacji na 

zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice 

przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

W § 2 uchwały Rada Gminy postanowiła m.in., że: 

ust. 1 „Ubiegającymi się o dofinansowanie zadania mogą być osoby fizyczne, jednostki sektora 

finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie 

mieszkaniowe (…), rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele 

nieruchomości (…), zamierzający zrealizować przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu 

z obiektów zlokalizowanych na nieruchomości położonej na terenie Gminy Branice, do której 

posiadają tytuł prawny.”,  

ust. 3 „W przypadku, gdy budynek z którego usuwany będzie azbest jest związany z prowadzoną 

działalnością przedsiębiorcy, pomoc uzyskana z tego programu będzie pomocą de minimis 

(…).”   
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ust. 4. „W przypadku, gdy budynek z którego usuwany będzie azbest jest związany 

z prowadzoną działalnością rolniczą, pomoc uzyskana z tego programu będzie pomocą de 

minimis w rolnictwie (…).”   

ust. 5. „W przypadku, gdy budynek z którego usuwany będzie azbest jest związany 

z prowadzoną działalnością w sektorze rybołówstwa, pomoc uzyskana z tego programu będzie 

pomocą de minimis w rybołówstwie (…).” 

W § 4 ust. 2 pkt 5 cyt. uchwały Rada Gminy wskazała, jakie dokumenty należy dołączyć do 

wniosku o dofinansowanie zadania „w przypadku ubiegających się o udzielenie pomocy de 

minimis:  

a) wypełniony formularz, którego wzór określono w obowiązującym 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 z późn. 

zm.) lub wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty 

ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., 

Nr 121, poz. 810), 

b) zaświadczenia lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis 

w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, 

w którym, ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, bądź 

oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.” 

Zastępca Wójta w piśmie nr SK.0630.11.2020.KH z dnia 4 września 2020 r. 

poinformował, że „(…) projekt uchwały Rady Gminy Branice nr XXI/211/20 z dnia 22 czerwca 

2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Branice przy udziale środków uzyskanych z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nie został 

przedłożony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi 

właściwemu do spraw rolnictwa (…).” 

Na posiedzenie Kolegium  przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej gminy nie stawił się. 

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. 3, 4 i 5 uchwały nr  XXI/211/20 Rady Gminy 

Branice z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z 

zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Branice przy udziale 

środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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w Opolu wynika, iż w przypadku gdy budynek, z którego usuwany będzie azbest, jest związany 

z prowadzoną działalnością przedsiębiorcy, z działalnością rolniczą, bądź z działalnością 

w sektorze rybołówstwa, pomoc uzyskana z tego programu będzie pomocą de minimis 

i zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r o postępowaniu w sprawach  

dotyczących pomocy publicznej. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 3 cyt. powyżej ustawy o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, projekt uchwały rady gminy 

przewidujący udzielanie pomocy de minimis 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, natomiast 

projekt uchwały przewidujący udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

zgodnie z treścią art. 7 ust. 3a cyt. ustawy podlega wyłącznie zgłoszeniu ministrowi 

właściwemu do spraw rolnictwa, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia 

dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. 

Projekt uchwały nr XXI/211/20 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2020 r. nie 

został przedłożony do zaopiniowania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów jak również nie został zgłoszony ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, 

co potwierdził Zastępca Wójta 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 

oraz zawarty w treści art. 7 ust. 3a  obowiązek zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw 

rolnictwa projektu uchwały przewidującej udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie stanowi, zdaniem Kolegium, jeden z elementów procedury podejmowania 

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

zawartych w art. 7 ust. 3 oraz 3a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej jest zapewnienie możliwości przedstawienia przez Prezesa UOKiK, ministra 

właściwego do spraw rolnictwa  zastrzeżeń do przedłożonego projektu, które winny być przez 

organ stanowiący uwzględnione. Zaniechanie zgłoszenia projektu uchwały nr XXI/211/20 

Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 

dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy Branice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uprawnionym organom implikuje stwierdzeniem 

naruszenia art. 7 ust. 3, ust. 3a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej. Niedopełnienie tego obowiązku narusza w sposób istotny powołane wyżej przepisy 

ustawy, co uzasadnia orzeczenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości. 

 

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. 

Przewodnicząca Kolegium 

 

    dr Klaudia Stelmaszczyk  
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