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UCHWAŁA NR 416/2012
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 19 września 2012r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1
i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania
nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr XIX/150/2012 Rady Gminy Kłodawa z dnia
22 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielenia dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Kłodawa, stwierdza:
nieważność § 6 ust. 4 litera b/ i c/, § 8 ust. 1 i ust. 2 badanej uchwały oraz załącznika nr 1 do uchwały
- w zakresie sformułowania „upoważniam komisję do przeprowadzenia kontroli zabudowy urządzeń
oczyszczalni ścieków oraz do stwierdzenia jej wykonania” - z powodu sprzeczności z dyspozycją art. 7 ustawy
z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.),
w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz. U. z 2008r.
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 31 sierpnia
2012 roku. Uchwała ta została podjęta w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków, na podstawie art. 403 ust 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
– Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 403 ust. 4 i ust. 5 w/w ustawy Prawo ochrony środowiska finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansów publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów inwestycji: podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych,
w szczególności: 1/ osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców, 2/ jednostek
sektora finansów publicznych będącymi gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Zasady udzielania
dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do
finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia,
określa rada gminy w drodze uchwały. Rada gminy zatem na podstawie tego przepisu jest uprawniona
wyłącznie do określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia tej dotacji
oraz sposobu jej rozliczania.
Kolegium Izby dokonując oceny legalności przedmiotowej uchwały stwierdziło, że powyższy przepis został
naruszony przez Radę Gminy Kłodawa.
Rada Gminy Kłodawa w przedmiotowej uchwale określiła zadania Komisji ds. weryfikacji wniosków,
stanowiąc w § 6 ust. 4 litera b/ i c/ uchwały, że do zadań Komisji należeć będzie: „przeprowadzenie kontroli
zgodności realizacji zadania ze złożonym wnioskiem i sporządzenie protokółu odbioru oczyszczalni;
przeprowadzenie kontroli eksploatacji przydomowej oczyszczalni w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji”
Zapis taki jest sprzeczny z dyspozycją art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP (Dz. U. Nr 78,
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poz. 483 ze zm.), w związku z cytowanym wyżej art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 125, poz. 150 z późn. zm.). Zgodnie z art. 7 ustawy Konstytucja RP
organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Zatem wywiedziona z przepisu prawa
norma prawna jest podstawą dla działania upoważnionego w tym przepisie organu. W świetle powyższego
Rada Gminy Kłodawa nie miała podstaw prawnych do ustalania zadań Komisji ds. weryfikacji wniosków
zakresie opisanym powyżej, w uchwale podjętej na podstawie w/w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony
środowiska. W § 8 ust. 1 i 2 badanej uchwały zapisano, że „ W ciągu 5 lat od daty rozliczenia dotacji zastrzega
się prawo kontrolowania wybudowanej, przydomowej oczyszczalni ścieków, na której budowę zostało
przyznane dofinansowanie w zakresie jej eksploatacji. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku jeżeli
przydomowa oczyszczalnia ścieków na którą uzyskano dofinansowanie została zbudowana bądź zaprzestano jej
eksploatacji w ciągu 5 lat od daty rozliczenia dotacji”. W załączniku nr 1 do uchwały, stanowiącym wzór
wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kłodawa na budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków, w pozycji dotyczącej oświadczenia wnioskodawcy zawarto zapis, iż wnioskodawca
upoważnia „ komisję do przeprowadzenia kontroli zabudowy urządzeń oczyszczalni ścieków oraz stwierdzenia
jej wykonania”.
W/w zapisy również naruszają art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zm.), w związku z cytowanym wyżej art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 125, poz. 150 z późn. zm.). Rada gminy na podstawie przepisu cyt. wyżej
art. 403 ust. 5 ustawy jest uprawniona wyłącznie do określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu
postępowania w sprawie udzielenia tej dotacji oraz sposobu jej rozliczania. Przepisy te nie upoważniają zatem
organu stanowiącego do czynienia zapisów dotyczących kontroli wybudowania i eksploatacji w okresie 5 lat
przydomowych oczyszczalni ścieków i zwrotu dotacji po okresie pięcioletnim. Tym bardziej, że podstawą
udzielenia dotacji, zgodnie z art. 403 ust. 6 cyt. wyżej ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 250
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) jest umowa.
W świetle normy prawnej ujętej w przepisie art. 250 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki
samorządu terytorialnego, udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych,
w przypadku gdy odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub
rozliczania tej dotacji zawiera umowę, która określa w szczególności: wysokość dotacji, cel lub opis zakresu
rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji; termin wykorzystania dotacji nie
dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego; termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz
termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, z tym, że termin ten nie może być dłuższy niż terminy
zwrotu określone w ustawie o finansach publicznych.
Uwzględniając powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak
w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, – służy prawo złożenia
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium,
w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
Ponadto Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze wskazuje, że przedmiotowa uchwała
winna być podejmowana w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków
oraz sposobu jej rozliczania, a nie jak określono w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze wskazuje także, że w § 7 ust. 2 badanej uchwały
powołano się na załącznik numer 3 do uchwały, który ma numer 2.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

