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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

Uchwała nr 8/21/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 17 marca 2021 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 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

§ 18 ust. 2 i 3 oraz § 20 ust. 2 i 3 Regulaminu przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu 

gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych, stanowiącego 

załącznik do uchwały nr XXVI/170/21 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 marca 2021 r. w 

sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na 

dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych,  z powodu naruszenia art. 252 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305) w 

związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) 

 

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

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 4 marca 2021 r. doręczono 

uchwałę nr XXVI/170/21 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na 

dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych. 

Przywołując  w podstawie prawnej powołanej uchwały art. 403 ust. 2,4 i 5 w zw. z art. 

400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Rada Miejska 

w Leśnicy w § 1 uchwały określiła zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy 

Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych w postaci regulaminu 

stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, w którego postanowieniach sytuowano w § 18 

oraz § 20 następujące regulacje: 

− (§ 18) 

1. Beneficjent zobowiązany jest, w przypadku zbycia nieruchomości na której 

zrealizowano dofinansowane przedsięwzięcie przed upływem 5 lat od przekazania 

dotacji, do przedłożenia oświadczenia nabywcy nieruchomości o wstąpieniu w prawa 

i obowiązki beneficjenta. 

2. W przypadku nieprzedłożenia oświadczenia o którym mowa w ust.1 zbywca zapłaci 

gminie Leśnica karę umowną równą wartości udzielonej dotacji. 

3. Gmina może odstąpić od dochodzenia kary umownej w przypadku, gdy nabywca 

zrealizuje obowiązki opisane w § 19 i 20 regulaminu. 

− (§20) 

1. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy o udzielenie 

dotacji na podstawie niniejszego regulaminu. 

2. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia warunków zawartych w umowie, w 

szczególności w przypadku stosowania paliw niezgodnych z dokumentacją techniczno-

ruchową kotła i wykorzystywaniem kotła do spalania odpadów w okresie 5 lat od dnia 
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podpisania umowy, cała kwota uzyskanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami za 

zwłokę liczonymi od daty przekazania dotacji, jak dla zaległości podatkowych podlega 

zwrotowi na rzecz budżetu gminy Leśnica. 

3. Termin zwrotu dotacji w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych powyżej 

wynosi 14 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności. 

W pisemnych wyjaśnieniach z dnia 15 marca 2021 r. Burmistrz Leśnicy podniósł., iż wpisanie 

pojęcia „kary umownej” do § 18 ust. 2 przywołanej wyżej uchwały, podyktowane było potrzebą 

ochrony interesu gminy, a w szczególności wprowadzenia mechanizmu służącego 

zabezpieczenia wydatkowania środków publicznych z budżetu gminy na określony w uchwale 

cel. Zapis ma cel prewencyjny. Wnioskodawca - stający się na dalszym etapie beneficjentem - 

już w chwili składania wniosku oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem (stanowiącym 

załącznik do uchwały), a tym samym zostaje poinformowany o ciążących na nim obowiązkach. 

Uregulowanie to w sposób znaczący wzmacnia pozycję gminy, dyscyplinuje beneficjenta i 

uniemożliwia wykonanie pozornych czynności w celu wyłudzenia dotacji z budżetu gminy 

poprzez zbycie nieruchomości na której zrealizowano dofinansowane i niewykonywanie 

ciążących na nim obowiązków związanych z otrzymaną dotacją. Przy czym, zgodnie z § 18 ust. 

3, gmina może odstąpić od dochodzenia kary umownej w przypadku, gdy nabywca zrealizuje 

obowiązki opisane w dalszej części uchwały. 

Niezależnie od powyższych wyjaśnień, wskazujących na merytoryczną zasadność 

przyjętego rozwiązania, zwrócić należy uwagę na fakt, iż zapisy §18 Regulaminu przyznawania 

dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany 

systemów grzewczych, stanowiącego załącznik do Uchwały mieszczą się w delegacji zawartej 

w art. 403 ust. 5 ustawy prawo ochrony środowiska, który to przepis upoważnia radę gminy do 

określenia zasad udzielania dotacji. Jedną z zasad udzielenia dotacji, przyjętą w konkretnie 

rozpatrywanym przypadku, jest nałożony na potencjalnego beneficjenta, w przypadku zbycia 

nieruchomości, obowiązek przedłożenia oświadczenia, opisanego w par. 18 ust. 1. Mieści się 

także w ramach pojęcia „zasady udzielania dotacji”, a już na pewno w ramach wskazanej przez 

ustawodawcę delegacji do ustanowienia "trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i 

sposobu jej rozliczania" możliwość ustanowienia konsekwencji niezastosowania się do 

przyjętych zasad, co znalazło odzwierciedlenie w zapisach par. 18 ust. 2 i 3 przywołanego 

regulaminu. 

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel gminy prawidłowo zawiadomionej. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z dyspozycją 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 dnia 3 grudnia 1996 r. sygn. akt SA/Wr 949/96; 

wyrok NSA z 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).  

W świetle powyższych wskazań Kolegium zwraca uwagę, iż wydanie aktu 

wykraczającego poza uprawnienie ustawowe jest sprzeczne z prawem, a organy jednostek 
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samorządu terytorialnego działając na podstawie i w granicach prawa wykonując kompetencje 

prawodawcze zawarte w upoważnieniach ustawowych są obowiązane działać ściśle w 

wytyczonych granicach tych upoważnień, zatem nie są upoważnione ani do regulowania tego, 

co zostało już ustawowo uregulowane, ani też do wychodzenia poza zakres upoważnienia 

ustawowego.  

Zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu 

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

publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz jednostek 

sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

Natomiast stosownie do art. 403 ust. 5 powołanej wyżej ustawy Prawo ochrony środowiska, 

zasady udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub 

dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia 

określa odpowiednio rada gminy lub powiatu w drodze uchwały.  

Stąd w pierwszej kolejności należy podnieść, iż przedmiot stanowienia organu 

określonego w w/w przepisie art. 403 ust. 5 ustawy odnosi się do szczególnej formy wydatków 

publicznych jakimi są dotacje określone w art. 126 ustawy o finansach publicznych. 

Formułowanie postanowień uchwały w zakresie wyznaczonym kompetencjami rady gminy 

powinno zatem respektować granice tych kompetencji określone bezpośrednio w przepisie, jak 

również te przepisy ustawy o finansach publicznych, które m.in. wyznaczają ustawowe zasady 

zwrotu dotacji, w tym w szczególności określone dyspozycjami art. 252 ustawy o finansach 

publicznych. Z przepisu art. 252 ust. 1 powołanej ustawy wynika, 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 

w pkt 2, z tym iż zgodnie z art. 252 ust. 6 cyt. 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. 

W świetle powyższego wskazując, iż art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska nie 

uprawnia organu stanowiącego do określenia zasad zwrotu dotacji w sposób wykraczający poza 

regulacje określone w ustawie o finansach publicznych, wskazać należy na brak podstaw 

prawnych do powiązania przez Radę Miejską w Leśnicy w postanowieniach § 18 ust. 2 i 3 

Regulaminu przedmiotu ochrony warunku trwałości dotowanej z budżetu inwestycji z 

wprowadzonym instrumentarium kary umownej oraz rozstrzyganiem o podstawie odstąpienia 

od jej dochodzenia.  

Na tle podniesionych w wyjaśnieniach motywów wprowadzenia powołanej regulacji za 

wskazaniami sądów administracyjnych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 

siedzibą w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. I SA/Kr 351/19) Kolegium podnosi, iż w 

sytuacji naruszenia ustalonej klauzuli warunku trwałości inwestycji, podstawą żądania zwrotu 

dotacji od beneficjenta w przypadku zbycia nieruchomości na której zrealizowano 

dofinansowane przedsięwzięcie przed upływem 5 lat od przekazania dotacji (§ 18 ust. 1 
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Regulaminu) jest możliwe dokonanie kwalifikacji takiej dotacji jako dotacji udzielonej 

nienależnie w rozumieniu art. 252 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 

W tym stanie analogiczną ocenę określania zasad zwrotu dotacji w sposób wykraczający poza 

zakres regulacji określony art. 252 ustawy o finansach publicznych wiązać również należy z 

brzmieniem postanowień § 20 ust. 2 i 3 ustalonego przez Radę Miejską w Leśnicy Regulaminu, 

które wiążą obowiązek zwrotu całej kwoty uzyskanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami za 

zwłokę liczonymi od daty przekazania dotacji w przypadku stwierdzenia braku spełnienia 

warunków zawartych w umowie, jak również określają jako termin zwrotu dotacji w przypadku 

wystąpienia okoliczności opisanych powyżej wynosi 14 dni od dnia stwierdzenia tych 

okoliczności. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium stwierdza, że art. 403 ust. 5 ustawy Prawo 

ochrony środowiska nie uprawnia organu stanowiącego gminy do określenia zasad zwrotu 

dotacji w sposób wykraczający bądź modyfikujący poza zakres regulacji określonych w 

ustawie o finansach publicznych.  

Tym samym stwierdzić należy, że uregulowania § 18 ust. 2 i 3 oraz § 20 ust. 2 i 3 

Regulaminu przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na 

dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych, stanowiącego załącznik do uchwały 

nr XXVI/170/21 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów 

zmiany systemów grzewczych istotnie naruszają art. 252 ustawy o finansach publicznych w 

związku z art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska.  

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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