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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

Uchwała nr  29/62/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 3 listopada 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 ze 

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

Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

§ 7 ust. 6 Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach 

projektu pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie 

Kolonowskie” ze środków budżetu Gminy Kolonowskie przy udziale środków z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona 

powietrza stanowiącego Załącznik do uchwały nr XXIV/215/21 Rady Miejskiej 

Kolonowskiego z dnia 20 września 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania 

dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. „Likwidacja i wymiana źródeł 

ogrzewania na ekologiczne w Gminie Kolonowskie” ze środków budżetu Gminy Kolonowskie 

przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, z powodu naruszenia art. 252 ustawy z dnia 

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

zw. 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 6 października 2021 r. doręczono 

uchwałę nr XXIV/215/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 września 2021 r. w sprawie 

Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu 

pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Kolonowskie” ze 

środków budżetu Gminy Kolonowskie przy udziale środków z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza. 

Przywołując w podstawie prawnej powołanej uchwały m. in. legitymację art. 403  

ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Rada Miejska 

Kolonowskiego w § 1 powołanej uchwały postanowiła o ustaleniu Regulaminu udzielania i 

rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. "Likwidacja i wymiana 

źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Kolonowskie”, ze środków budżetu Gminy 

Kolonowskie przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, obejmujących wymianę 

indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła 

ciepła bardziej ekologiczne, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

W postanowieniach § 7 ust. 6 powołanego Regulaminu zawarto, iż W przypadku 

stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu lub w 
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przypadku niedotrzymania warunków zawartej umowy, udzielona dotacja podlega zwrotowi do 

budżetu Gminy Kolonowskie, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych. 

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 

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. Rozstrzygając o prawnych podstawach kształtowania treści aktu prawa 

miejscowego wskazać w tym miejscu również należy, iż przepis ustawy ustanawiający 

upoważnienie do wydania takiego aktu podlega ścisłej wykładni językowej i nie może 

prowadzić do objęcia zakresem upoważnienia materii w nim niewymienionych. Organ 

wykonujący kompetencję prawodawczą zawartą w delegacji ustawowej nie jest upoważniony 

do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 

14 września 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 663/11).  

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.  

W ocenie Kolegium podnieść w pierwszej kolejności należy, iż przedmiot stanowienia 

organu wskazanego w ww. przepisie art. 403 ust. 5 ustawy odnosi się do szczególnej formy 

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

zatem formułowanie postanowień rozpatrywanej uchwały w zakresie wyznaczonym 
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kompetencjami rady gminy powinno respektować granice tych kompetencji określone 

bezpośrednio w przepisie jak również wynikające z dyspozycji art. 251 oraz 252 ustawy o 

finansach publicznych, wyznaczających ustawowe zasady zwrotu dotacji udzielanych z 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego.  

Zgodnie z art. 251 ustawy o finansach publicznych, dotacje udzielone z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego 

podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. 

W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, 

niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu 

wykorzystania dotacji. Od kwot dotacji zwróconych po ww. terminach, nalicza się odsetki w 

wysokości określonej jak od zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po 

upływie terminów zwrotu.  

Natomiast z przepisu art. 252 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.  

W postanowieniach § 7 ust. 6 sytuowanego w Rozdziale 2 „Tryb postępowania w 

sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania” Regulaminu, Rada Miejska Kolonowskiego 

przyjęła regulację stanowiącą o podstawie zwrotu dotacji do budżetu Gminy wraz z odsetkami 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych „w przypadku stwierdzenia 

wykorzystania dotacji niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu lub w przypadku 

niedotrzymania warunków zawartej umowy”. 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 zakres regulacji określonych w ustawie o finansach publicznych.  

W świetle powyższego nie jest zatem dopuszczalne, aby na podstawie przepisu art. 403 

ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w zasadach udzielania dotacji celowej na zadania z 

zakresu ochrony środowiska z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, obejmujące w 

szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia, wprowadzić obowiązek 

zwrotu dotacji w innych sytuacjach niż wskazane w art. 251 i art. 252 ustawy o finansach 

publicznych, w tym odnosić go do treści nieustalonej dokumentacji (np. umów), której wzorce 

określone przez Burmistrza Kolonowskiego obowiązywać będą podmioty ubiegające się o 

dotację celową. 

Tym samym stwierdzić należy, że uregulowanie § 7 ust. 6 Regulaminu stanowiącego załącznik 

do uchwały nr XXIV/215/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 września 2021 r. w 

sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach 

projektu pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie 

Kolonowskie” ze środków budżetu Gminy Kolonowskie przy udziale środków z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona 

powietrza wykraczające poza regulacje określone w ustawie o finansach publicznych istotnie 

narusza art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zw. z art. 403  

ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 
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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 

 

Aleksandra Bieniaszewska  
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