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UCHWAŁA NR 20.255.2014
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr LVII/494/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia
26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej ze
środków budżetu Gminy Miasto Płońsk na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
z terenu nieruchomości położonych w granicach miasta Płońsk
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
594 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1113 z późn. zm.) – Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr LVII/494/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 czerwca
2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Miasto Płońsk na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości
położonych w granicach miasta Płońsk – z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 403 ust 5 i 6 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 i
ust. 3a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę Miastu Płońsk przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
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Uzasadnienie
W dniu 7 lipca 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła Uchwała Nr
LVII/494/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu
udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płońsk na prace związane
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych w granicach miasta Płońsk.
W tym miejscu należy wskazać, że w/w uchwała została przedłożona Izbie z naruszeniem terminu, określonego
w art. 90 ust. 2 cyt. ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym termin przedłożenia regionalnej izbie
obrachunkowej uchwał objętych jej nadzorem wynosi 7 dni. Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi izby.
Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Izby stwierdziło, że Rada Miejska nie określiła zasad w sytuacji,
gdy udzielana dotacja będzie stanowiła pomoc publiczną lub pomoc de minimis. Zgodnie bowiem
z art. 403 ust. 6 ustawy – Prawo ochrony środowiska [dalej: p.o.ś.], w przypadku gdy dotacja będzie stanowiła
pomoc publiczną lub pomoc de minimis (a niewątpliwie przyznana dotacja dla przedsiębiorcy stanowi pomoc
publiczną lub pomoc de minimis), jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej
pomocy określanych w przepisach prawa Unii Europejskiej. A zatem projekt badanej uchwały powinien być
w trybie art. 7 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
zgłoszony i przesłany Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi właściwemu
do spraw rolnictwa (pomoc de minimis) albo ewentualnie w trybie art. 12 ust. 1 tej ustawy Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (program pomocowy).
Tymczasem z informacji przedstawionej przez Urząd Miejski w Płońsku wynika, że nie dopełniono
powyższego obowiązku wynikającego z cytowanych przepisów prawnych, naruszając procedurę podjęcia
uchwały. W tej wymaganej procedurze może nastąpić przedstawienie zastrzeżeń dotyczących zasad udzielania
pomocy, które mogą mieć istotny wpływ na treść uchwały podjętej przez Radę Miejską w Płońsku. Omówione
naruszenie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ma charakter istotny
i powoduje stwierdzenie nieważności w całości uchwały.
Jednocześnie Kolegium Izby wskazuje, że zapisy § 2 załącznika do badanej uchwały stwarzają możliwość
„refundowania” z budżetu wydatków poniesionych przez beneficjentów przed zawarciem umowy o dotację.
Takie postanowienia badanej uchwały w sposób istotny wykraczają poza zakres upoważnienia
z art. 403 ust. 5 p.o.ś. w związku z art. 126 i art. 127 ustawy o finansach publicznych. Z istoty dotacji celowej
wynika, że może ona być wykorzystana przez beneficjenta dotacji w związku z realizacją zadania – wyłącznie
na wydatki ponoszone po zawarciu umowy o dotację. Należy bowiem zwrócić uwagę, że dopiero po zawarciu
umowy, o której mowa w art. 403 ust. 6 p.o.ś., można mówić o realizacji zadania publicznego z zakresu
ochrony środowiska przez beneficjenta dotacji.\
Ponadto Kolegium zwraca uwagę, że powołany w § 2 ust. 6 załącznika do badanej uchwały przepis
art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – nie znajduje zastosowania w przedmiotowym zakresie.
Artykuł 221 odnosi się do podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających
w celu osiągnięcia zysku, co nie jest tożsame z kręgiem podmiotów, które mogą otrzymywać dotację w oparciu
o uchwałę podjętą na podstawie art. 403 ust. 5 p.o.ś. (między innymi przedsiębiorcy). Zastosowanie ma tu
natomiast art. 250 ustawy o finansach publicznych.
Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
uchwały.

