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UCHWAŁA NR 216/2018
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 7 listopada 2018 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) i art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), po
przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr XLVIII.265.2018
Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji
celowej na dofinansowanie do budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Niegosławice, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza:
nieważność badanej uchwały z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 7 ust 3 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 362)
oraz istotnego naruszenia art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm).
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 12 października 2018 r. Rada Gminy Niegosławice podjęła uchwałę Nr XLVIII.265.2018
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy indywidualnych
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice. Przedmiotowa uchwała wpłynęła do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 22 października 2018 r. i na podstawie
art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych została objęta postępowaniem nadzorczym.
Oceniając zgodność postanowień przedmiotowej uchwały z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, co następuje:
Samorząd terytorialny i jego organy działają na podstawie i w granicach prawa. Zgodnie z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminie przysługuje prawo stanowienia aktów
prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego.
Przepisem ustawowym zawierającym upoważnienie dla rady gminy do uchwalania aktu prawa miejscowego
w sprawie dofinansowania w formie dotacji celowych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest
art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 795 z późn. zm.). Z ww. przepisu wynika, że zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa
w ust 4 tego artykułu, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub
dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia, określa rada
gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.
Rada Gminy Niegosławice, korzystając z kompetencji określonej w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony
środowiska badaną uchwałą ustaliła zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice, wskazując m.in. kryteria wyboru
inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.
W § 2 ust. 1 pkt 5 uchwały zawarto zapis, iż beneficjentami dotacji mogą być przedsiębiorcy. W ustępie 2 i 3
wskazano, że udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis.
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Zasady udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis dla przedsiębiorców uregulowane zostały
w przepisach prawnych - m.in. ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej. W myśl przepisu art. 7 ust. 3 ww. ustawy projekt programu pomocowego przewidujący
udzielenie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(UOKiK), który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania
pomocy oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wskazany powyżej obowiązek przedkładania projektów
programów pomocowych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanowi, zdaniem
Kolegium Izby, element konieczny procedury podejmowania uchwał przewidujących udzielenie pomocy
de minimis. Badana uchwała Rady Gminy Niegosławice umożliwia ubieganie się o udzielenie dotacji przez
przedsiębiorców, stanowi więc program pomocowy, którego projekt, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, iż projekt badanej uchwały nie został
przesłany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ocenie Kolegium Izby tryb podjęcia
badanej uchwały, tj. zaniechanie zgłoszenia uprawnionemu organowi projektu uchwały, przewidującej
możliwość udzielenia pomocy de minimis, narusza art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej.
Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych za „istotne” naruszenie prawa uznaje się uchybienia
prowadzące do skutków, które nie mogą być akceptowane w demokratycznym państwie prawnym. Zalicza się
do nich między innymi naruszenie przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał,
podstawy prawnej podejmowania uchwał, prawa ustrojowego oraz prawa materialnego, a także procedury
podejmowania uchwał (np. Wyrok NSA z dnia 06.05.2016 r. r. sygn. II FSK 3219/15). Kolegium Izby
stwierdzając naruszenie procedury podjęcia uchwały, co w sposób istotny narusza art. 7 ust. 3 ustawy
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, postanowiło jak na wstępie.
W § 10 uchwały postanowiono, że na nieruchomości, na której przeprowadzono inwestycję budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków przeprowadza się wizję lokalną celem sprawdzenia zgodności jej
wykonania z umową. Kolegium Izby stwierdza, że brak jest upoważnienia do regulowania w uchwale podjętej
na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska spraw w zakresie dokonania oględzin.
W orzecznictwie przyjmuje się, że pojęcie kontroli winno być rozumiane, jako działanie mające na celu
sprawdzenie, zestawienie zastanego stanu faktycznego ze stanem wymaganym. Tak więc oględziny stanowią
formę kontroli, a do kompetencji organu stanowiącego nie należy stanowienie zasad czy też trybu kontroli.
Wyżej powołany przepis jak już wcześniej wskazano upoważnia organ stanowiący wyłącznie do regulowania
zasad udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust 4 tego artykułu, obejmujące w szczególności kryteria
wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji
i sposób jej rozliczenia.
W § 13 uchwały Rada Gminy Niegosławice ustaliła, że w celu realizacji postanowień uchwały, Wójt
powołuje Komisję i określa regulamin jej pracy. Wójt może pomocniczo powołać komisję ds. oceny wniosków
i przypisać jej określone zadania wynikające z przepisów prawa i uchwały rady gminy podjętej na podstawie
art. 403 ust. 5 ustawy, jednakże stanowienie w tym zakresie w uchwale wykracza poza kompetencje rady
gminy wynikające z ww. przepisu art. 403 ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak
w sentencji.
Na niniejszą uchwałę Kolegium RIO 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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