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UCHWAŁA NR 105/2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 23 maja 2019 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), po przeprowadzeniu
postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr VIII.152.2019 Rady Miasta
Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza stwierdza:
nieważność § 1 pkt 3 lit d badanej uchwały o treści cyt. ”dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać wymogi
prawa miejscowego” - z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm. ).
Uzasadnienie
Uchwała Nr VIII.152.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
służących ochronie powietrza wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu
30 kwietnia 2019 r. i objęta została 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 Miasta Zielona Góra powołując się między innymi na przepisy art. 403 ust. 2 ust. 4 i ust. 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dokonała zmiany uchwały Rady Miasta Zielona Góra
Nr LXIV.870.2018 z dnia 27 lutego 2018 r., która określiła zasady udzielania dotacji celowych
na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2018 r., poz. 545).
W § 1 pkt 3 lit. d badanej uchwały wprowadzono zapis o treści cyt. ”dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać
wymogi prawa miejscowego”. W ocenie Kolegium Izby, powyższa regulacja uchwalona została
z przekroczeniem delegacji ustawowej zawartej w art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska. Zgodnie z tym przepisem rada gminy 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. Upoważnienie
udzielone organowi stanowiącemu gminy (powiatu) na podstawie tego przepisu nie obejmuje swoim zakresem
upoważnienia do odsyłania w zakresie zasad udzielania dotacji i kryteriów wyboru inwestycji wybranych do
dofinansowania - do niedookreślonych wymogów wynikających z niewskazanych w badanej uchwale aktów
prawa miejscowego. Kolegium Izby wskazuje, że akty prawa miejscowego, których wymogi powinny być
respektowane w procesie ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji celowej powinny zostać wprost
wskazane w uchwale wraz z powołaniem publikatorów, w których zostały one ogłoszone, a wymogi z nich
wynikające powinny zostać wskazane wprost w uchwale.
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W ocenie Kolegium Izby nie jest wystarczające w tym zakresie odniesienie się do innych aktów prawa
miejscowego regulujących wymogi w zakresie regulowanym przez badaną uchwałę jedynie w uzasadnieniu do
tej uchwały.
W świetle art. 94 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego na podstawie i w granicach upoważnień
zawartych w ustawie ustanawiają akty prawa miejscowego, obowiązujące na obszarze działania tych organów.
Stosownie do przepisu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 zatem ani do regulowania tego, co zostało już ustawowo uregulowane, ani też do wychodzenia
poza zakres upoważnienia ustawowego. Zgodnie ze stanowiskami jakie wypracowała judykatura
(- por. chociażby wyrok NSA z dnia 3 grudnia 1996 r. sygn. akt SA/Wr 949/96; wyrok NSA z dnia 11 lutego
1998 r. sygn. akt II SA/Wr 1459/97,) do naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów
jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć należy, m.in. naruszenie: treści przepisów kompetencyjnych do
podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego danego
szczebla jednostki samorządu terytorialnego, przepisów prawa materialnego (poprzez wadliwą ich wykładnię),
a także przepisów określających procedurę podejmowania uchwał. Na zagadnienia prawidłowej realizacji przez
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego udzielonego w ustawie upoważnienia ustawowego
zwraca uwagę orzecznictwo sądów administracyjnych. Wskazać w tym miejscu należy wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11.05.2011 r., sygn. akt II Sa/Gd/244/11 (opubl.
www.orzeczenia.nsa.gov.pl), w sentencji, którego Sąd wskazał, że: „Podejmując akty prawa miejscowego
w oparciu o normę ustawową organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu.
Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny między aktem wykonawczym a ustawą, co
z reguły stanowi istotne naruszenie prawa. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania
kompetencji, zaś normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Nie można też
dokonywać wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze
analogii”. Ta sama zasada dotyczy wprowadzania w aktach prawa miejscowego pojęć prawnie
niezdefiniowanych lub sprzecznych z obowiązującym prawem.
Wynika zatem z powyższego, że każde działanie organu władzy publicznej, do których należą bez wątpienia
organy jednostek samorządu terytorialnego winno mieć umocowanie w przepisach prawa zarówno formalnych
jak i materialnych upoważniających do podjęcia danego aktu prawnego. Potwierdza ww. tezę wyrok z dnia
12 maja 2010 r. wydany w sprawie o sygnaturze akt I OSK 672/10 Naczelnego Sądu Administracyjnego
(odwołujący się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1998 r., sygn. U/19/97, OTK ZU
nr 4/1998 r. poz. 48, s. 262), w którym Sąd zwrócił uwagę na to, że przepis ustawy ustanawiający
upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego, podlega ścisłej wykładni językowej i nie może prowadzić
do objęcia zakresem upoważnienia materii w nim niewymienionych, w drodze wykładni celowościowej. Organ
wykonujący kompetencję prawodawczą zawartą w upoważnieniu ustawowym jest obowiązany działać ściśle
w granicach tego upoważnienia. Jak już wspomniano wyżej nie jest upoważniony ani do regulowania tego, co
zostało już ustawowo uregulowane, ani też do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego (LEX
nr 595462). Podobnie w wyroku z dnia 05 lipca 2013 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt I SA/Kr 211/13
(LEX nr 1342556) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie również wyraził pogląd, iż naczelną zasadą
prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Normy kompetencyjne (upoważniające)
powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny; niedopuszczalnym jest dokonywanie wykładni
rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzanie kompetencji w drodze analogii. Zatem w tak
istotnej kwestii jaką jest uregulowanie wymagań szczegółowych dla urządzeń objętych dofinansowaniem
w formie dotacji nie może być miejsca na dowolną interpretację w zakresie spełniania przez wnioskodawcę
bliżej nieokreślonych wymogów wynikających z innych aktów prawa miejscowego, co miałoby przesądzać
o dopuszczalności procedowania wniosku dotyczącego dofinansowania w formie dotacji instalacji kotła c.o. na
paliwo stałe.
Mając na uwadze przedstawiony wyżej stan faktyczny i prawny sprawy, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło, jak w sentencji niniejszej uchwały.
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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.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

