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UCHWAŁA NR 21.142.2017
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLVI/78/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 września
2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), art. 11 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 561) – Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności uchwały Nr XLVI/78/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego
ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt, z powodu istotnego naruszenia
art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz
art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę Gminie Nieporęt przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Uzasadnienie
W dniu 6 października 2017 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie została doręczona
uchwała Nr XLVI/78/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy
jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt.
Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała
podlega nadzorowi Izby.
Badając ww. uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło, co następuje:
Podstawę prawną podjęcia ww. uchwały stanowi art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), zgodnie z którym organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego ustala zasady udzielania dotacji celowej, na finansowanie zadań z ochrony
środowiska i gospodarki wodnej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub
dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
Rada Gminy Nieporęt określiła zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nieporęt na
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania celem ograniczenia zanieczyszczenia
powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji.
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W § 4 badanej uchwały Rada postanowiła, cyt.: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
W związku z powyższym Kolegium Izby zważyło, co następuje:
Udzielanie dotacji na wymianę systemów ogrzewania może stanowić pomoc publiczną.
Tak więc warunki jej udzielenia powinny uwzględniać przepisy o dopuszczalności tej pomocy określone
w przepisach ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Zgodnie z art. 7 ust. 3 cyt.
ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, projekt programu pomocowego
przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad
udzielania pomocy.
Natomiast stosownie do zapisu art. 7 ust. 3a tejże ustawy projekt programu pomocowego przewidujący
udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie podlega zgłoszeniu ministrowi właściwemu do
spraw rolnictwa, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad
udzielania pomocy.
Jak wynika z informacji udzielonej na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
w dniu 24 października 2017 r. przez Radcę Prawnego Hannę Głomską-Laszuk projekt badanej uchwały
nie był zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ani też Ministrowi Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Tym samym należy stwierdzić, że naruszone zostały wymienione wyżej przepisy ustawy.
Ponadto w § 4 badanej uchwały Rada postanowiła, cyt.: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie badana uchwała stanowi akt prawa
miejscowego w rozumieniu art. 40 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym. Ma bowiem charakter generalny
i abstrakcyjny, jest adresowana do bliżej nieokreślonego kręgu podmiotów. Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie wskazuje, że zgodnie z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP warunkiem wejścia w życie
aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Stosownie do art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych, akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach
urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba, że dany akt
normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem
art. 4 ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa
wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego
nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku
urzędowym.
Przedmiotowa uchwała określa zasady udzielania dotacji bliżej nieokreślonemu zbiorowi podmiotów, które
mogą ubiegać się o dotację z budżetu Gminy Nieporęt. Organ nadzoru stwierdza zatem, że ww. uchwała,
stanowiąca akt prawa miejscowego, winna podlegać regułom publikacji i wejścia w życie określonym
w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Zatem określenie w treści badanej uchwały, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia, tj. przed upływem 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w istotny sposób narusza przepisy
art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz
art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Wskazane wyżej naruszenie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj.
brak przedłożenia projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi
Rolnictwa należy traktować jako istotne naruszenie prawa.
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W związku z powyższym Kolegium RIO podjęło uchwałę jak w sentencji.

Przewodnicząca Posiedzenia Kolegium
Bożena Zych

