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UCHWAŁA NR 219/2017
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 25 września 2017 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 2016 r. poz. 561) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), po przeprowadzeniu
postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr XXX/228/17 Rady Gminy Żary
z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej
emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żary, Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza:
- nieważność pkt 21.2 i pkt 22.2 załącznika nr 2 do badanej uchwały z powodu istotnego naruszenia
art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 519 ze zm.).
Uzasadnienie
Uchwała Nr XXX/228/17 Rady Gminy Żary z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł
ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żary wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze w dniu 30 sierpnia 2017 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 Żary, powołując się na przepisy
art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 519 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), zgodnie z § 1 przedmiotowej uchwały, określiła zasady udzielania dotacji
z budżetu Gminy Żary na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska, w szczególności z zakresu
ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Żary.
W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ww. uchwała w sposób istotny
narusza obowiązujące przepisy prawa.
W świetle art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy samorządu terytorialnego, na podstawie
i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego, obowiązujące na
obszarze działania tych organów. Stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na podstawie
upoważnień ustawowych, gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących
na obszarze gminy. 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. Przepisem ustawowym zawierającym upoważnienie dla Rady Gminy Żary
do uchwalania badanego aktu prawa miejscowego jest przepis art. 403 ust. 5 ustawy – Prawo ochrony
środowiska.
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Na podstawie art. 403 ust. 3 tej ustawy 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.
Z art. 403 ust. 5 ustawy – Prawo ochrony środowiska wynika, że rada gminy albo rada powiatu w drodze
uchwały określa 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.
Rada Gminy Żary w przedmiotowej uchwale określiła zasady udzielania dotacji celowej, wskazując między
innymi na kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz sposób jej rozliczenia. Natomiast w załączniku
nr 2 pn. „Wniosek o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania” organ stanowiący zawarł zapisy
dotyczące kontroli realizacji dotowanego zadania. Zgodnie z pkt 21.2 składający wniosek składa oświadczenie
o treści: „wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez pracowników Urzędu Gminy w Żarach kontroli związanej
z realizacją zadania w lokalu lub budynku będącego miejscem realizacji zadania – przed jego realizacją,
w trakcie jego realizacji przed wypłatą dofinansowania oraz w okresie 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania”.
Takie samo oświadczenie, którego treść określa pkt 22.2 załącznika Nr 2 do badanej uchwały, składa
współwłaściciel nieruchomości, której dotyczy wniosek o udzielenie dotacji.
W ocenie Kolegium Izby, powyższa regulacja wykracza poza zakres upoważnienia dla Rady Gminy do
stanowienia uchwał na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Kolegium Izby
wskazuje, że upoważnienie udzielone organowi stanowiącemu gminy (powiatu) na podstawie tego przepisu
nie obejmuje swoim zakresem kontroli faktycznego wykonania inwestycji oraz kontroli sposobu wykorzystania
dotacji. Elementy te powinny zostać określone w zawieranej na podstawie art. 403 ust. 6 ustawy – Prawo
ochrony środowiska umowie pomiędzy gminą (powiatem) oraz podmiotem, któremu zostaje udzielona dotacja.
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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