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UCHWAŁA NR 300/2013
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 19 września 2013r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) – Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie
zgodności z prawem uchwały Nr XXXII/190/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia
2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stwierdza:
nieważność badanej uchwały w całości z powodu istotnego naruszenia art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r.
Konstytucja RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Uzasadnienie
Uchwała Nr XXXII/190/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zasad
udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowe
Miasteczko wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 23 sierpnia 2013r. i została
objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych.
Oceniając zgodność postanowień badanej uchwały z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, że Rada Miejska w Nowym Miasteczku, powołując się na przepisy
art. 403 ust. 2 i 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie
z brzmieniem § 1 przedmiotowej uchwały, ustaliła zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta
Nowe Miasteczko na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków. Z uzasadnienia do uchwały
wynika, że Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz, że procentowy
udział dofinansowania będzie wynosił 100% kosztów kwalifikowanych tego zadania. Zadanie to zatem
nie będzie realizowane przez Gminę Nowe Miasteczko ze środków budżetowych, ale ze środków zewnętrznych
– środków finansowych będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze. Ponadto w § 7 pkt 5 uchwały ustalono, że ubiegający się o dotację obowiązani są
przedstawić wraz z wnioskiem - między innymi, pisemną zgodę na wejście z robotami budowlanymi na teren
nieruchomości, co sugeruje, że roboty będą wykonywane przez firmę wskazaną przez Gminę. Powołane wyżej
zapisy uzasadnienia i badanej uchwały wskazują, że uchwała podjęta została w celu realizacji zadań
wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu, który jest programem rządowym. Wskazuje to na
finansowanie tego zadania nie z budżetu Gminy, ale ze środków zewnętrznych. Regulamin Funduszu dostępny
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na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wyraźnie wskazuje,
że gminy są jedynie beneficjentami programu.
W tym stanie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza, co następuje:
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, do zadań własnych gmin
należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,
5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu
tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Stosownie do art. 403 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. - 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 finansach publicznych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji. Zasady
udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub
dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa rada
gminy w drodze uchwały. Podjęta przez radę gminy uchwała, stanowi podstawę prawną udzielenia dotacji
celowej na podstawie umowy zawartej przez gminę z podmiotami określonymi w art. 403 ust. 4 cyt. ustawy.
W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje
z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.
Nie można zatem utożsamiać zadania gminy w tym względzie szerzej, bowiem ustawodawca precyzyjnie
w art. 403 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem
ust. 4 – 6, co oznacza, że dla podjęcia badanej uchwały dotyczącej środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - Rada Miejska w Nowym Miasteczku musiałaby
mieć wyraźne upoważnienie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Uwzględniając powyższe,
należy uznać, że podjęcie przez Radę Miejską w Nowym Miasteczku przedmiotowej uchwały w sprawie zasad
udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowe
Miasteczko wykracza poza zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do
kształtowania prawa w tym zakresie.
Samorząd terytorialny i jego organy działają na podstawie i w granicach prawa - art.7 ustawy dnia 2 kwietnia
1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm). 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.
Zgodnie z przepisami art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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. Do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek
samorządu terytorialnego - za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego, 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 3 grudnia 1996r.
sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998r. sygn. II SA/Wr 1459/97).
Uwzględniając, iż z przyczyn określonych wyżej badana uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem
prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło, jak w sentencji.
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.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

