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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

Uchwała nr 16/37/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 16 czerwca 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  

uchwały nr XXI/191/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie 

udzielenia jednorazowej pomocy dla Parafii p. w. Niepokalanego Serca NMP w Kolonowskiem 

na realizację zadania zmiany ogrzewania kościoła z węglowego na ogrzewanie typu powietrzna 

pompa ciepła z powodu naruszenia art. 403 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), art. 221 ust. 4 ustawy 

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

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – 

Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 uchwały nr V/28/11 Rady 

Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy 

udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (ze zm.). 

 

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

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 27 maja 2021 r. doręczono 

uchwałę nr XXI/191/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie 

udzielenia jednorazowej pomocy dla Parafii p. w. Niepokalanego Serca NMP w Kolonowskiem 

na realizację zadania zmiany ogrzewania kościoła z węglowego na ogrzewanie typu powietrzna 

pompa ciepła. Przywołując w podstawie prawnej uchwały art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1  

i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 403 ust. 2 i 4 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych oraz uchwałę nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem  

z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji 

celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów 

wyboru inwestycji do finansowania i uchwałę nr XVI/125/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem 

z dnia 26 marca 2012 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy 

udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania, Rada Miejska postanowiła  

o udzieleniu w roku 2021 z budżetu Gminy Kolonowskie dotacji celowej dla Parafii p. w. 

Niepokalanego Serca NMP w Kolonowskiem w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na 

realizację zadania wymiany starego, węglowego źródła ciepła do ogrzewania kościoła na 

ekologiczne ogrzewanie typu powietrzna pompa ciepła.  
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W uchwale postanowiono (§ 2), że udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie 

umowy, do której zawarcia upoważnia się Burmistrza Kolonowskiego.  

Pismem Rś-6222.1.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. Burmistrz Kolonowskiego wskazał, 

że: „Przyjęta poprzednio przez naszą Gminę uchwała wprowadziła ograniczenie kwoty 

udzielanej dotacji do 12.000,- zł. Parafia, która złożyła do Gminy wniosek o dofinansowanie 

wymiany ogrzewania w kościele ze wskazaniem kwoty dofinansowania 50.000,- zł, jest 

podmiotem innym niż osoba fizyczna i innym niż przedsiębiorca. Skoro podmiot ten złożył 

wniosek toteż, Gmina była zobowiązana wniosek ten rozpatrzyć i podjąć nową uchwałę, 

albowiem wnioskowana kwota dotacji nie mieściła się w dotychczas podjętej uchwale. 

Wyjaśniamy również, iż co do zasady ubiegając się o dofinansowanie wszystkie podmioty 

powinny składać wnioski do 30-go września roku poprzedzającego rok, w którym będzie 

udzielona dotacja, co ma związek z planowaniem budżetu. W niniejszym przypadku parafia 

wprawdzie nie dochowała ww. terminu, albowiem złożyła wniosek o dofinansowanie dopiero 

w roku 2021r. (co było związane też po części z uszkodzeniem dotychczasowego źródła 

grzewczego), jednak skoro Gmina miała środki na ten cel w budżecie toteż miała prawo podjąć 

przedmiotową uchwałę w roku 2021. 

Parafia wskazała w swoim wniosku, iż inwestycja jest bardzo kosztowna i ma wynosić  

230.000,- zł, przy czym parafia będzie dysponować maksymalnie kwotą 180.000,-zł., a więc 

zabraknie jej 50.000,- zł, aby zrealizować całość inwestycji. Dotacja celowa do wymiany 

ogrzewania w kościele na bardziej ekologiczne mieści się w kategorii dotacji celowych na cele 

publiczne, a nadto, jest zaliczana do zadań z zakresu ochrony środowiska, tzn. jest zaliczana 

do przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza (art. 400a ust. 1 pkt 21 w zw. z art. 403 ust. 

2 ustawy - Prawo ochrony środowiska). Ustawa - Prawo ochrony środowiska w art. 403 ust. 2 

wskazuje ponadto, iż finansowanie ochrony środowiska należy m.in. do zadań własnych gminy, 

a nadto, ww. ustawa w art. 403 ust. 4 wskazuje, iż finansowanie ochrony środowiska może 

polegać na udzielaniu dotacji celowych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z budżetu 

gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dla podmiotów niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych. Toteż, mając na uwadze powyższe podjęcie rzeczonej uchwały 

było zasadne i ma oparcie w przepisach prawa wskazanych w podjętej przez nas uchwale.” 

 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej gminy nie stawił się. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jednostki samorządu terytorialnego i ich organy działają na podstawie i w granicach 

prawa, co wynika z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonując swoje 

kompetencje prawodawcze zawarte w upoważnieniach ustawowych organy samorządu 

terytorialnego są obowiązane działać ściśle w granicach tych upoważnień. Nie są upoważnione 

ani do regulowania tego, co zostało już ustawowo uregulowane, ani też do wychodzenia poza 

zakres upoważnienia ustawowego. W świetle powyższego każda norma kompetencyjna musi 

być realizowana w sposób ścisły i niedopuszczalne jest jakiekolwiek dokonywanie wykładni 

rozszerzającej przepisów kompetencyjnych. Kolegium zwraca uwagę, że przepisy ustawy o 

samorządzie gminnym, jak również ustaw szczególnych stanowiących podstawę określonej 

sfery regulacji przez organ stanowiący gminy wyraźnie określają przedmiot przyznanych 

kompetencji, zatem wydanie aktu wykraczającego poza uprawnienie ustawowe jest sprzeczne 

z prawem. Takie stanowisko potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, które do 

rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek 

samorządu terytorialnego zalicza m.in. naruszenia przepisów wyznaczających kompetencje do 

podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa 

ustrojowego, przepisów prawa materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów 
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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).  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne obejmują m.in. sprawy ładu 

przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki 

wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1). Na mocy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych 

ustawami do kompetencji rady gminy.  

Jak wynika z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, do zadań własnych gmin 

należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 

9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42, przy czym zgodnie z dyspozycją art. 403 ust. 4 pkt 1 cyt. 

ustawy, finansowanie w powołanym zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 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 podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym osób 

fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców.  

W nawiązaniu do powołanej sfery, rada gminy stosownie do brzmienia art. 403 ust. 5 

ustawy Prawo ochrony środowiska, określa w drodze uchwały 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. Zważyć przy tym należy, 

iż podjęta na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska uchwała stanowi akt 

prawa miejscowego, zatem jej uregulowania winny być formułowane zgodnie z regułami 

poprawnej legislacji w sposób precyzyjny, jednoznaczny i wewnętrznie spójny, niebudzący 

wątpliwości interpretacyjnych.  

Zasady udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej reguluje uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 

marca 2011 r. zmieniona uchwałą nr XVI/125/12 z dnia 26 marca 2012 r., która w § 3 i 4 

uchwały określiła m.in., że udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy po 

rozpatrzeniu wniosków. Uchwała nie przewiduje podejmowania odrębnej uchwały przez organ 

stanowiący w celu udzielenia bądź zatwierdzenia udzielenia dotacji celowej.  

Powyższa uchwała w § 2 ust. 2 zawiera również postanowienia dotyczące maksymalnej 

kwoty udzielonej dotacji celowej:  

„ Dotacja celowa może być udzielana: 

1) podmiotom określonym w art. 3 pkt 20 lit. a i c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w wysokości do 

50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie 

więcej jednak niż 3000 zł; 

2) dla podmiotów określonych w art. 3 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w wysokości 

nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie więcej 

jednak niż 12 000 zł”. 

Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku mogą otrzymywać na podstawie art. 221 ust. 1 ustawy o finansach 
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publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, 

związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych  

z realizacją tych zadań. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli 

dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie - na podstawie umowy jednostki 

samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1. 

Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie,  

o której mowa w ust. 2, 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  

(art. 221 ust. 4).  

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska nie ustaliła trybu postępowania o udzielenie 

dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nie ustaliła sposobu rozliczania i kontroli 

wykonywania zleconego zadania lecz postanowiła o udzieleniu dotacji celowej dla Parafii  

p. w. Niepokalanego Serca NMP w Kolonowskiem w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem 

na realizację zadania wymiany starego, węglowego źródła ciepła do ogrzewania kościoła na 

ekologiczne ogrzewanie typu powietrzna pompa ciepła.  

Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż uchwała nr XXI/191/21 Rady Miejskiej 

Kolonowskiego z dnia 24 maja 2021 r. została podjęta bez podstawy prawnej. Wskazać należy, 

iż żaden z obowiązujących przepisów, a w szczególności żaden z powołanych  

w podstawie prawnej uchwały nie stanowi delegacji dla organu stanowiącego do podjęcia 

odrębnej uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania wymiany starego, 

węglowego źródła ciepła do ogrzewania kościoła na ekologiczne ogrzewanie typu powietrzna 

pompa ciepła. W szczególności podstawa taka nie wynika z przywołanej uchwały nr V/28/11 

Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania 

przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (ze zm.), gdyż przyznana dotacja 

celowa narusza zasady ustalone przez Radę Miejską w powołanej uchwale w zakresie 

maksymalnej wysokości przyznanej dotacji (§ 2 ust. 2 uchwały). Jak wynika z wyjaśnień 

Burmistrza Kolonowskiego, wniosek o przyznanie dofinansowania został złożony również  

z naruszeniem regulacji § 3 ust. 3 uchwały, zgodnie z którym wnioski o datację celową składa 

się do Burmistrza Kolonowskiego do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym 

będzie udzielona dotacja.  

Również art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, przywołany w podstawie 

prawnej uchwały, nie może stanowić samodzielnej podstawy do podjęcia powyższej uchwały. 

Podkreślić należy, iż jednostki samorządu terytorialnego mają konstytucyjnie zagwarantowany 

szeroki zakres samodzielności, to jednak w dziedzinie planowania i wydatkowania środków 

budżetowych jednostki te mogą działać wyłącznie w granicach ściśle określonych przepisami 

prawa. Przepis art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych stanowi podstawę prawną do 

podjęcia przez organ stanowiący uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji 

na zadania (inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), 

sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Udzielenie 

dotacji na określone zadania nastąpi po spełnieniu warunków i trybu określonych w uchwale. 

Podmiotom spełniającym wymogi tej uchwały zostanie udzielona dotacja przez organ 

wykonawczy. Podobnie, w sytuacji gdy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku zlecono i udzielono dotacji celowej na 

cele publiczne, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, a także na 

dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań zgodnie z przepisami ustawy  
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z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 221  

ust. 1), po spełnieniu określonych wymogów, dotacji udziela organ wykonawczy.  

W świetle powyższego brak jest podstaw prawnych do tego aby organ stanowiący  

w tych sprawach podejmował dodatkową, odrębną uchwałę w sprawie udzielenia dotacji.  

Kolegium również zauważa, iż w podstawie prawnej uchwały błędnie powołano art. 40 

ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Na podstawie tych przepisów gminie 

przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego w formie uchwały obowiązujących 

na obszarze gminy. Przedmiotowa uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.  

Kolegium stwierdza, że zarówno art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak 

również art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym nie uprawnia organu stanowiącego 

gminy do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych. 

Podstawy do podjęcia takiej uchwały nie stanowi również art. 403 ust. 2 i 4 ustawy Prawo 

ochrony środowiska, jak również uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 

14 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na 

realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru 

inwestycji do finansowania (ze zm.).  

Tym samym uznać należy, że uchwała nr XXI/191/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego 

z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie udzielenia jednorazowej pomocy dla Parafii p. w. 

Niepokalanego Serca NMP w Kolonowskiem na realizację zadania zmiany ogrzewania 

kościoła z węglowego na ogrzewanie typu powietrzna pompa ciepła w sposób istotny narusza 

art. 403 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 221 ust. 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 2 ust. 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 uchwały nr V/28/11 

Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania 

przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (ze zm.). 

 

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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