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UCHWAŁA NR 18/2016
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 26 stycznia 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), po
przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr XVI.80.2015
Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Niegosławice,
stwierdza:
nieważność badanej uchwały w całości z powodu jej sprzeczności z art. 403 ust. 2, ust. 4 - 6 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz
w związku z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 z późn. zm.).
Uzasadnienie
Uchwała Nr XVI.80.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad
przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Niegosławice wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze dnia 7 stycznia 2016 r.
i została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.
Oceniając zgodność postanowień badanej uchwały z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, że Rada Gminy Niegosławice, powołując się na przepisy art. 18
ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 400a ust. 1 pkt 8
i 21, art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z brzmieniem § 1
ust. 1 przedmiotowej uchwały, ustaliła zasady przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji polegających na wymianie pokryć dachowych lub wymianie elewacji budynków oraz wymianie
innych elementów obiektów budowlanych na terenie Gminy Niegosławice w zakresie demontażu, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – w przypadku realizacji planowanych inwestycji oraz
transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – w przypadku zrealizowanych inwestycji.
W § 2 ust. 3 badanej uchwały Rada określiła, że środki finansowe na realizację ww. zadań będą pochodziły
z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków budżetu Gminy, oraz że w przypadku braku
dotacji z ww. funduszy – wnioski o przyznanie dotacji realizowane będą dopiero po uzyskaniu środków.
Ponadto z zapisów we wniosku o dotację, stanowiącym załącznik do przedmiotowej uchwały Rady Gminy
Niegosławice, wynika, że rozpatrzone będą tylko wnioski dotyczące nieruchomości uwzględnionych
w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegosławice” oraz, że wnioskodawca
musi wyrazić zgodę na wejście na teren posesji firmy wskazanej przez Gminę zajmującej się usuwaniem
i transportem odpadów zawierających azbest.
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Biorąc pod uwagę wyżej wskazane zapisy badanej uchwały, Kolegium Izby uznało, że uchwała została
podjęta w celu realizacji zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu, który jest programem
rządowym. Wskazuje to na finansowanie przedmiotowego zadania nie z budżetu Gminy, ale ze środków
zewnętrznych oraz, że dofinansowanie będzie stanowiło wydatek budżetu Gminy jako zapłata za wykonanie
zamówienia publicznego, dlatego bezprzedmiotowo w podstawie prawnej powołano art. 403 ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Zgodnie tym przepisem 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, pomniejszoną o nadwyżkę
z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Nie można zatem utożsamiać zdania 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 - w ocenie Kolegium
– oznacza, że dla podjęcia badanej uchwały dotyczącej środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Rada Gminy Niegosławice musiałaby mieć wyraźne upoważnienie w przepisach prawa powszechnie
obowiązującego.
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.
Uwzględniając powyższe, należy uznać, że podjęcie przez Radę Gminy Niegosławice przedmiotowej
uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Niegosławice, wykracza poza zakres kompetencji organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do kształtowania prawa w tym zakresie.
Mając na uwadze przedstawiony wyżej stan faktyczny i prawny sprawy, 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 tutejszego
Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
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