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UCHWAŁA NR 6.101.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr V/36/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia
2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań
mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych
węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń do powietrza w przypadkach inwestycji zrealizowanych w roku 2018 i nie objętych
dofinansowaniem na mocy uchwały Rady Gminy Stare Babice nr XXXIX/411/18 z dnia 28 marca
2018 roku
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.), Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr V/36/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań mających na
celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje
o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza
w przypadkach inwestycji zrealizowanych w roku 2018 i nie objętych dofinansowaniem na mocy uchwały
Rady Gminy Stare Babice nr XXXIX/411/18 z dnia 28 marca 2018 roku, z powodu istotnego naruszenia
art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) oraz w związku z art. 126 i art. 250 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), 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 2018 r. poz. 362), a także ze względu na brak wewnętrznej spójności przepisów w tej uchwale.
§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Gminie Stare Babice prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Uzasadnienie
W dniu 6 lutego 2019 roku doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwałę Nr V/36/2019
Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy
Stare Babice na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice
urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w przypadkach inwestycji zrealizowanych w roku 2018 i nie
objętych dofinansowaniem na mocy uchwały Rady Gminy Stare Babice nr XXXIX/411/18 z dnia 28 marca
2018 roku.
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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 i zważyło, co
następuje.
1. Zgodnie z § 1 ust. 1, przedmiotową uchwałą określono zasady udzielania dotacji celowych, które mają
wpłynąć na ograniczenie przez mieszkańców gminy Stare Babice tzw. niskiej emisji i dotyczą inwestycji
zrealizowanych w roku 2018. W ust. 2 § 1 zastrzeżono, iż uchwała nie dotyczy przedsięwzięć zrealizowanych
i dofinansowanych z Budżetu Gminy Stare Babice w ramach dotacji celowej określonej w uchwale Nr
XXXIX/411/18 z dnia 28 marca 2018 r.
Ponadto z treści § 4 pkt 2 wynika, iż warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie dokumentów
potwierdzających poniesienie w roku 2018 kosztów w ramach realizacji w roku 2018 wymiany urządzeń
grzewczych opalanych węglem.
Zdaniem Kolegium Izby Rada Gminy Stare Babice w sposób istotny wykroczyła poza zakres upoważnienia
wynikającego
z art. 403 ust. 5 i ust. 6 ustawy
Prawo
ochrony
środowiska
w związku
z art. 126 i art. 250 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Bowiem finansowanie zadań gminy dotyczących
ochrony środowiska określonych ustawą Prawo ochrony środowiska może odbywać się, jedynie w formie
dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
Istotnymi cechami dotacji wynikającymi z definicji dotacji zawartej w art. 126 ustawy o finansach publicznych
jest m.in. to, że dotacja podlega szczególnym zasadom rozliczania i przeznaczona powinna być na realizację
zadań publicznych.
Z art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska wynika, że zadaniem własnym
gminy jest finansowanie ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i może
polegać na udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany urządzeń grzewczych opalanych
węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Natomiast zgodnie
z art. 403 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy
zawartej przez gminę z wnioskodawcą. Regulacja art. 250 ustawy o finansach publicznych określa, że
w umowie o udzielenie dotacji celowej koniecznym jest określenie celu lub zakresu rzeczowego zadania
finansowanego w formie dotacji celowej. Zatem, aby otrzymać dotację celową na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska na podstawie
art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, beneficjent dotacji celowej musi najpierw ubiegać się
o udzielenie dotacji, następnie zawrzeć umowę o udzielenie dotacji celowej na realizację określonego w tej
umowie zadania, w konsekwencji za środki otrzymane w formie dotacji celowej powinien zrealizować
określone zadanie oraz po jego wykonaniu rozliczyć dotację celową, tj. wykazać że zadanie zostało
zrealizowane.
Z wyżej przytoczonych regulacji wynika, że podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony
środowiska nie mogą otrzymać dotacji celowej na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę urządzeń
grzewczych opalanych węglem, które zostały wykonane przed wejściem w życie uchwały rady gminy podjętej
na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska i zawarciem umowy o udzielenie dotacji
celowej.
Z postanowień przedmiotowej Uchwały Rady Gminy Stare Babice wynika, że dotacje celowe na
dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska są de facto refundacją wydatków poniesionych na
wymianę urządzeń grzewczych w roku 2018, co jest sprzeczne ze wskazanymi wyżej przepisami.
2. W § 2 Rada Gminy Stare Babice wskazała, że: „uchwała dotyczy wyłącznie mieszkańców Gminy Stare
Babice.”
Zdaniem organu nadzoru zapis ten powoduje zawężenie kręgu podmiotów mogących otrzymać dotację
wynikających z art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Ustawodawca wskazał w ww. przepisie kategorie podmiotów, do których podjęta przez radę gminy uchwała
może być skierowana. Użycie przez ustawodawcę wyrażenia „w szczególności” wskazuje na możliwość
rozszerzenia tego kręgu. Takie przykładowe wskazanie oznacza, że właściwy organ może określić inne jeszcze
kategorie podmiotów, które nie zostały wymienione w tym przepisie. W ocenie Kolegium Izby w ww. ustawie
określony więc został krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania dotacji na zadania z zakresu ochrony
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środowiska. Rada Gminy Stare Babice przedmiotową uchwałą ograniczyła natomiast krąg podmiotów
w ramach wybranej kategorii beneficjentów spośród uprawnionych z mocy ustawy do ubiegania się o dotację.
W ocenie Kolegium Izby rada gminy wykonując postanowienia ustawy nie ma podstaw prawnych do
zawężania kręgu podmiotów, spośród wybranych kategorii podmiotów, którym przyznaje dotację.
Należy nadto zauważyć, iż w myśl art. 43 ustawy o finansach publicznych prawo realizacji zadań
finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów, chyba że odrębne ustawy stanowią
inaczej.
3. Zgodnie z przytoczonym art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska o dotacje na finansowanie lub
dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska mogą ubiegać się podmioty tam wymienione.
W związku z powyższym przy podejmowaniu przedmiotowej uchwały na podstawie art. 403 ust. 5 ww. ustawy
powinny być uwzględnione postanowienia art. 403 ust. 6, który stanowi, że w przypadku gdy dotacja stanowi
pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności
tej pomocy określonych 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 Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi właściwemu do spraw
rolnictwa.
Z nadesłanego wyjaśnienia z Gminy Stare Babice z dnia 4 marca 2019 roku wynika, że „projekt uchwały
nie był przekazany do zaopiniowania do UOKiK oraz Ministerstwa Rolnictwa, gdyż dotyczą jedynie osób
fizycznych. Dotacją objęte są budynki mieszkalne, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
Dotacja nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis”.
W związku z tym uznać należy, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
4. W § 13 Rada postanowiła: „w ciągu 14 dni od daty od daty złożenia w Urzędzie Gminy Stare Babice
kompletnego wniosku o rozliczenie inwestycji pracownik Urzędu Gminy Stare Babice dokonuje oględzin
wykonanej przez wnioskodawcę instalacji grzewczej (…)”.
Zdaniem Kolegium Izby każdy rodzaj kontroli (w tym oględziny) podmiotu otrzymującego dotację wymaga
wyraźnego upoważnienia ustawowego. Natomiast z analizy przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska
nie wynika prawo do kontroli (oględzin) dotowanych podmiotów. Powyższy zapis uchwalono
z przekroczeniem delegacji ustawowej zawartej w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska.
5. Badając wskazaną wyżej uchwałę Rady Gminy Stare Babice stwierdzono również, że brak jest
wewnętrznej spójności pomiędzy niektórymi zapisami tego aktu. Mianowicie w § 4 pkt 4 uchwały wskazano
„pozytywny wynik oględzin, o których mowa w § 15 uchwały”, podczas gdy § 15 stanowi o odmowie
udzielania dotacji.
6. W załączniku Nr 2 „Oświadczenie o zlikwidowaniu w roku 2018 źródła ciepła zasilanego węglem lub
drewnem oraz o spełnianiu wymogów o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony
powietrza” został zamieszczony zapis o następującej treści: „Oświadczenie niniejsze składam pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z treści art. 233 Kodeksu karnego”.
W ocenie Kolegium Izby umieszczenie zapisu dotyczącego znajomości art. 233 Kodeksu karnego w sposób
istotny wykracza poza delegację art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Jeżeli ustawodawca zamierza nadać wymaganym oświadczeniom składanym przez zainteresowane podmioty
rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, to rygor ten wprowadza wprost do
ustawy i dopiero wówczas, w razie przeniesienia kompetencji na organ stanowiący gminy do podjęcia uchwały,
winien przewidzieć w treści upoważnienia wymóg pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń. Tymczasem przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie przewidują takiej
możliwości.
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Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji.

Przewodniczący
Wojciech Tarnowski

