
 

 

UCHWAŁA NR KI-411/131/18 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE 

z dnia 25 kwietnia 2018 roku 

znak sprawy: KI-43-142/28/18 

 

o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XLIII/484/18 z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na wymianę 

niskosprawnych źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy 

Oświęcim, w ramach Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020,  w części dotyczącej następujących postanowień Załącznika Nr 1: 

- § 4 ust. 20 w zakresie słów: „celowo” oraz „rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie”, 

- § 2 ust. 7 Załącznika Nr 1 w zakresie słów: „celowo” oraz „rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie”, 

- punktu 8 lit. e Załącznika Nr 2 w zakresie słów: „celowo” oraz „rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie” 

Kolegium Izby działając 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 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 561)  

 

o r z e k a    

o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XLIII/484/18 z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na wymianę 

niskosprawnych źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy 

Oświęcim, w ramach Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020,  w części dotyczącej następujących postanowień Załącznika Nr 1: 

- § 4 ust. 20 w zakresie słów: „celowo” oraz „rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie”, 

- § 2 ust. 7 Załącznika Nr 1 w zakresie słów: „celowo” oraz „rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie”, 

- punktu 8 lit. e Załącznika Nr 2 w zakresie słów: „celowo” oraz „rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie”. 

 

UZASADNIENIE 

 

Uchwała Nr XLIII/484/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. wpłynęła do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Krakowie, w dniu 27 marca 2018 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 maja 2018 r.

Poz. 3551



Uchwałą tą Rada Gminy, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art.  403 ust. 5 w związku z art. 400a 

ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 519  

z późn. zm.) przyjęła zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na wymianę niskosprawnych źródeł 

grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim, w ramach 

Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

określając je regulaminem, stanowiącym załącznik do badanej uchwały. 
 
Kolegium Izby, badając przedmiotową, uchwałę zwróciło uwagę, iż w § 4  

ust. 20 Załącznika Nr 1 do badanej uchwały Rada Gminy Oświęcim postanowiła: „Inwestor zobowiązany jest 

do realizacji  zadania z należytą starannością, ponoszenia wydatków celowo, terminowo, rzetelnie, racjonalnie 

i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób, który zapewni prawidłową  

i terminową realizację zadania oraz osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego. Gmina zastrzega sobie 

prawo do zakwestionowania wydatków, które zostały poniesione niezgodnie z powyższymi zasadami.”. 

Następnie w Załączniku Nr 1 do Regulaminu (wzór umowy), w § 2 ust. 7 oraz w Załączniku Nr 2  do 

Regulaminu w punkcie 8 lit e Rada Gminy Oświęcim powtórzyła powyższy zapis. Zdaniem Kolegium Izby 

zapisy powyższe, dotyczące zobowiązania inwestora do ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie 

i oszczędnie, nie precyzują jednoznacznie pojęcia kosztów kwalifikowanych, a zarazem są bardzo ocenne. 

Jednocześnie zapisy regulaminu nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciami racjonalne, oszczędne 

rzetelne. Powyższe postanowienia naruszają przepis art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie 

z którym Rada ma określić zasady udzielania dotacji celowej, w tym kryteria wyboru inwestycji do 

finansowania lub dofinansowania. Zatem zasady te powinny zostać określone w sposób jednoznaczny, nie 

budzący żadnych wątpliwości, tak aby beneficjent dotacji już na etapie wniosku o dotację miał wiedzę, jakie 

koszty zostaną tą dotacją sfinansowane. 

 

Z tych powodów Kolegium Izby, po uprzednim wszczęciu postępowania i powiadomieniu Gminy 

Oświęcim o możliwości złożenia wyjaśnień, a także po zapoznaniu się z pismem Przewodniczącego Rady 

Gminy Oświęcim postanowiło jak w sentencji. 
 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a 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). 

 

POUCZENIE 

 

Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę 

tę należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za 

pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.  

 
Przewodniczący  Kolegium 

              Mirosław Legutko /-/ 
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