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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

Uchwała nr 16/38/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2137) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

s t w i e r d z a  

w § 1 pkt 2, 3, 4 i 5 uchwały nr XXI/193/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 maja 

2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2021 rok w części dotyczącej 

zwiększenia planu wydatków budżetowych w Dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona 

środowiska” Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, § 6230 

inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000 zł na zadanie: Wymiana starego, 

węglowego źródła ciepła do ogrzewania kościoła w Parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP  

w Kolonowskiem na ekologiczne ogrzewanie, naruszenie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 

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

 

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do dnia 24 czerwca 2021 r.  

w sposób wskazany w uzasadnieniu.  

 

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/193/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2021 rok. Przywołując w podstawie prawnej uchwały 

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 211, art., 212, 

art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Miejska postanowiła 

m. in. o zwiększeniu w § 1 pkt 2 uchwały wydatku majątkowego w Dziale 900 „Gospodarka 

Komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego  

i klimatu”, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000 zł na zadanie: 

Wymiana starego, węglowego źródła ciepła do ogrzewania kościoła w Parafii p.w. 

Niepokalanego Serca NMP w Kolonowskiem na ekologiczne ogrzewanie. Powyższy wydatek 

został również ujęty w załączniku nr 3 do uchwały „Wykaz wydatków majątkowych” poz. 38, 

załączniku nr 4 „Plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2021 
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roku”, jak również w załączniku nr 5 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych w 2021 roku”.  

 

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: 

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). 

 



strona 3/4  

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 16/38/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. 

 

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 realizacje 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.  

W dniu 24 maja 2021 r. Rada Miejska Kolonowskiego podjęła uchwałę nr XXI/191/21  

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.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwałą Nr 16/37/2021 z dnia 16 

czerwca 2021 r. orzekło nieważność uchwały nr XXI/191/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego  

z dnia 24 maja 2021 r. w zakreślonej części związanej z przyznaną dotacją celową na realizację 

zadania wymiany starego, węglowego źródła ciepła do ogrzewania kościoła w Parafii p.w. 

Niepokalanego Serca NMP w Kolonowskiem na ekologiczne ogrzewanie typu powietrzna 

pompa cieplna z powodu naruszenia 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.) 

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2021 rok jest aktem 

następczym w stosunku do uchwały udzielającej dotację celową na przedmiotowe zadanie  

z zakresu ochrony środowiska. Tym samym mając powyższe na uwadze Kolegium uznało, iż 

zmiana budżetu w § 1 pkt 2, 3, 4 i 5 uchwały nr XXI/193/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z 

dnia 24 maja 2021 r. w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków budżetowych w Dziale 

900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90005 „Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu”, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000 zł 

na zadanie: Wymiana starego, węglowego źródła ciepła do ogrzewania kościoła w Parafii p.w. 

Niepokalanego Serca NMP w Kolonowskiem na ekologiczne ogrzewanie, w sposób istotny 
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narusza art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 403 ust. 

2 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 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 Kolegium wskazuje, iż usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić 

poprzez zmianę uchwały budżetowej na 2021 r. w sposób zgodny z postanowieniami ww. 

przepisów. Doprowadzenie wskazanej wyżej nieprawidłowości do stanu zgodnego z prawem 

powinno nastąpić w terminie do dnia 24 czerwca 2021 r.  

 

W przypadku niedoprowadzenia do zgodności zapisów uchwały z obowiązującymi 

przepisami prawa w zakreślonym terminie Izba podejmie działania w trybie określonym  

art. 12 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 

 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

    Grzegorz Czarnocki 
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