
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 

Uchwała nr 17/58/2005 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 3 listopada 2005 r. 
 

Na  podstawie art. 12 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 i 4, ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz.577; 
nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, 
poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565) Kolegium Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Opolu  

s t w i e r d z a ,  ż e   

 
określenie treści uchwały nr XL/249/05 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 września 
2005 r. w sprawie określenia zasad przyznawania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej częściowej refundacji kosztów poniesionych  
na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologicznego lub budowę ogrzewania pro-
ekologicznego,  zostało dokonane z naruszeniem przepisów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lip-
ca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jed-
nolity - DzU z 2005 r. nr 190, poz. 1606) oraz art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 
Usunięcie ww. nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do 2 grudnia 2005 r. w sposób 
wskazany w uzasadnieniu. 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e  

 

W dniu 17 października 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dorę-
czono, za pośrednictwem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, uchwałę nr XL/249/05 z dnia 
23 września 2005 r. Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.  W treści niniejszej uchwały, powołu-
jąc przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 406 pkt 7 ustawy 
Prawo ochrony środowiska, Rada ustaliła m.in. zasady wspierania z Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań mających na celu ochronę powietrza 
(§§ 1 - 4 uchwały). W § 7 uchwały postanowiono, że uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.  

Kolegium zważyło, co następuje: 
 Zgodnie z art.  406 ust. 1, pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, środki gminnego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznacza się na przedsięwzięcia zwią-
zane z ochroną powietrza, a stosownie do brzmienia art. 408 ustawy, ww. działalność może 
być finansowana przez przyznawanie dotacji. Jak stanowi przepis art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. b 
ustawy 
o finansach publicznych, dotacjami są, podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wy-
datki budżetu przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych 
zadań, realizowanych   przez   jednostki   inne   niż   jednostki   samorządu   terytorialnego.   
Stosownie  
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do brzmienia art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, organy gminy mogą wyda-
wać akty prawa miejscowego w zakresie zasad zarządu mieniem gminy. W pojęciu zasad 
zarządu mieniem gminy mieści się, zdaniem Kolegium, określenie zasad częściowej refunda-
cji, ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kosztów 
poniesionych na modernizację lub budowę proekologicznego systemu grzewczego.  

Kwestia cech wymaganych od uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego  
by miały charakter aktów prawa miejscowego znalazła odzwierciedlenie w orzecznictwie 
administracyjnym. Jak wynika m.in. z wyroku NSA z dnia 1 marca 2001 r., „każdy akt praw-
ny, zawierający normy o charakterze generalnym (czyli nie odnoszące się do indywidualnie 
oznaczonego podmiotu, lecz do pewnej kategorii potencjalnych adresatów) i abstrakcyjnym 
(czyli nie "konsumowane" poprzez jednokrotne zastosowanie, lecz mogące zostać wykorzy-
stane 
w nieograniczonej liczbie przypadków w przyszłości) wydany przez ustawowo wskazany 
organ administracji, staje się aktem normatywnym należącym do prawa miejscowego” (sygn. 
akt SA/Bk 1532/00).  W innym wyroku NSA stwierdził, że „jedynie charakter norm praw-
nych  
i kształtowania przez te normy sytuacji prawnej adresatów mają przesądzające znaczenie  
dla kwalifikacji danego aktu jako aktu prawa miejscowego. Innymi słowy, jeżeli akt prawo-
twórczy zawiera co najmniej jedną normę postępowania o charakterze generalnym  i abstrak-
cyjnym, to jest to akt prawa miejscowego” (wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2002 r. – sygn. akt 
I S.A. 2160/01). Podobne stanowisko zajął NSA w sprawie uchwały w sprawie zasad udzie-
lania dotacji z budżetu, kwalifikując ten akt do kategorii przepisów prawa miejscowego 
(wyrok NSA z dnia 9 listopada 2001 r. – sygn. akt III SA 1170/01, opublik. OSS 1/23/2002).  

Zdaniem Kolegium, określone przez Radę Miejską w Zdzieszowicach zasady przy-
znawania częściowej refundacji kosztów poniesionych na modernizację lub budowę proeko-
logicznego systemu grzewczego stanowią prawo miejscowe, tj. przepisy powszechnie obo-
wiązujące skierowane do nieokreślonego kręgu podmiotów, dotyczące zasad zarządu mie-
niem gminy. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne, zawierające przepisy 
powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upły-
wie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuż-
szy. 

W tym stanie faktycznym i prawnym stwierdzić zatem należy, iż uchwalenie przez 
Radę Miejską w Zdzieszowicach daty podjęcia uchwały jako daty wejścia w życie aktu prawa 
miejscowego stanowi istotne naruszenie art. 4  ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych  
i niektórych innych aktów prawnych, a ustalenie zasad wspierania z Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań mających na celu ochronę powietrza nie 
poprzez dotacje, ale częściową refundację kosztów, stanowi naruszenie art. 408 ustawy Prawo 
ochrony środowiska. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Kolegium 
wskazuje, iż usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości winno nastąpić poprzez określenie 
wejścia w życie uchwały po upływie 14 dni od ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzę-
dowym oraz zastąpienie określenia „częściowa refundacja kosztów” ustawowym określeniem 
„dotacja”. 

Niezależnie od powyższego, Kolegium zwraca uwagę na zapisy uchwały wskazujące  
na nierówne traktowanie podmiotów (niezachowanie konstytucyjnej zasady równości wobec 
prawa) poprzez ograniczenie kręgu uprawnionych do otrzymania refundacji tj. do osób fi-
zycznych będących właścicielami domków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych (§ 2 
uchwały), którzy zakupią w kraju kocioł c.o. z atestem i automatyką (§ 3 uchwały). 
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W odniesieniu do  wyjaśnień z-cy Burmistrza zawartych w piśmie nr Or.S. 0920/4/05 
z dnia 2 listopada 2005 r. wskazać należy, że w zakresie nadzoru Kolegium nie jest związane 
działaniem innego organu, a ewentualnie stwierdzone nieprawidłowości dotyczą tylko i wy-
łącznie danej uchwały.     

 

W przypadku niedoprowadzenia do zgodności zapisów uchwały z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakreślonym terminie Izba podejmie działania w trybie określonym art. 
12 ust. 2  ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 

 

 

 
      Przewodniczący Kolegium 


