
Uchwała Nr 165/g253/D/17
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 27 lipca 2017 r.
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 561), 
art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), § 115 w zw. z § 143 załącznika do 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 
prawodawczej" (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 283) – Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr XXVII/173/2017 Rady Gminy Ostaszewo 
z dnia  27 czerwca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na modernizację źródeł 
ciepła w budynkach

orzeka nieważność § 2 ust. 6 badanej uchwały.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu  3 lipca 2017 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku uchwała 
Nr XXVII/173/2017 Rady Gminy Ostaszewo z dnia  27 czerwca 2017  r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowej na modernizację źródeł ciepła w budynkach, zaś w dniu 27 lipca 
2017 r.  była przedmiotem badania Kolegium tut. Izby.

Analiza treści powyższej uchwały wykazała, że jest ona obarczona wadą o charakterze 
istotnego naruszenia prawa, bowiem zawiera postanowienia niezgodne m.in. z ustawą Prawo ochrony 
środowiska i ustawą o samorządzie gminnym.

Jak wynika z badanej uchwały Rada Gminy ustaliła w § 2 ust. 6 uchwały, że: „Wnioskodawca 
zapewni przedstawicielom Gminy możliwość kontroli realizacji zadania na każdym jego etapie 
poprzez: 

1) umożliwienie wstępu na teren nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja,
2) wykonania dokumentacji fotograficznej, 
3) udzielania pisemnych informacji i wyjaśnień na wezwanie Gminy."
Z art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska wynika jednoznacznie, że rada gminy jest 

uprawniona wyłącznie do określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie 
udzielenia tej dotacji oraz sposobu jej rozliczania. Przepisy te nie upoważniają jednak organu 
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do stanowienia zapisów dotyczących kontroli 
w w treści uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia czwartek, 17 sierpnia 2017 r.

Poz. 3001



Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku zaznacza, że przedmiotowa uchwała 
jest aktem prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gdyż 
adresowana jest do bliżej nieokreślonego kręgu podmiotów oraz ma charakter generalny 
i abstrakcyjny. Oznacza to, że regulacje w niej zawarte powinny w sposób ścisły wypełniać delegację 
nałożoną przez ustawodawcę.

Kolegium tut.  Izby wskazuje również, że zgodnie z art. 94 zd. 1 Konstytucji RP organy 
samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach 
upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze 
działania tych organów. Ponadto stosownie do przepisu § 115 w zw. z § 143 załącznika do 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, w aktach prawa 
miejscowego zamieszcza się tylko przepisy regulujące sprawy przekazane do unormowania 
w przepisie upoważniającym (upoważnieniu ustawowym). Realizując kompetencję prawodawczą 
organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Zgodność z prawem 
aktu wydawanego na podstawie ustawowego upoważnienia polega natomiast na pełnym 
zrealizowaniu tego upoważnienia, bez możliwości wybiórczego, dowolnego czy też częściowego 
stosowania przepisu. W orzecznictwie sądów administracyjnych i nauce prawa nie budzi wątpliwości 
reguła interpretacyjna administracyjnego prawa materialnego, zgodnie z którą „dozwolone jest tylko 
to co wynika z przepisów prawa” (por. wyrok  NSA z dnia 19 marca 2008r., II GKS 427/07) (vide 
art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej).

Z uwagi na powyższe Kolegium tut. Izby uznało, że uregulowanie w badanej uchwale kwestii 
dotyczących kontroli prawidłowości wykonania prac objętych dofinansowaniem, stanowi istotne 
naruszenie art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym i  § 115 w zw. § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad 
techniki prawodawczej".

Mając powyższe na uwadze Kolegium tut. Izby postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku służy skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, 
wnoszona za pośrednictwem tutejszej Izby.

  Przewodnicząca Kolegium

   Luiza Budner - Iwanicka

Prezes 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Gdańsku
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