
 

 

UCHWAŁA NR 4/204/2020 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU 

z dnia 12 lutego 2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu: 

stwierdza nieważność 

uchwały Nr XVIII/120/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zasad 

i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Opalenica na przedsięwzięcia 

służące poprawie jakości powietrza, w części obejmującej w załączniku Nr 2 do Regulaminu (stanowiącego 

załącznik do uchwały) w pkt V pn. „Oświadczenia”, wyrażenie w brzmieniu: „3. Oświadczam, że znane mi 

są przepisy o odpowiedzialności karnej z art. 271 kk, dotyczące poświadczenia nieprawdy co do 

okoliczności mającej znaczenie prawne”, z powodu sprzeczności z przepisami prawa wskazanymi 

w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

Uzasadnienie 

Uchwałą Nr XVIII/120/2019 doręczoną tutejszej Izbie w dniu 14 stycznia 2020 r. Rada Miejska 

w Opalenicy, powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym, art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony 

środowiska oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

określiła zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Opalenica na 

przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, polegające na trwałej wymianie systemu ogrzewania 

lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, obejmujące wymianę 

istniejących źródeł ciepła na spełniające obowiązujące wymogi prawne, w drodze regulaminu stanowiącego 

załącznik do uchwały. 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

w związku z art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 

zawiadomiła przedstawicieli Gminy o wszczęciu postępowania nadzorczego w odniesieniu do 

przedmiotowej uchwały, z powodu sprzeczności jej postanowień z przepisami prawa, wyznaczając 

jednocześnie termin badania na dzień 12 lutego 2020 r. 

Rozpoznając sprawę Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje. 

Zgodnie z przepisami art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska 

w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38 - 42 w wysokości 

nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących 

dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do 

wojewódzkich funduszy. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa 

w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (ust. 3). 
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Z art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska wynika, że finansowanie ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 

zm.) z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji 

wymienionych w tym przepisie podmiotów. 

Upoważnienie ustawowe dla rady gminy do uchwalania aktu prawa miejscowego w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej, o której mowa powyżej, zawiera przepis art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, zgodnie z którym rada gminy lub powiatu określa zasady udzielania dotacji celowej, o której 

mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub 

dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. 

Ogólne warunki ubiegania się o dotacje celowe Rada Miejska określiła w załączniku do uchwały pn. 

„Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Opalenica na przedsięwzięcia służące poprawie 

jakości powietrza, realizowane na terenie gminy Opalenica”. 

Kolegium Izby wskazuje, że w badanym regulaminie znalazła się regulacja wykraczająca poza zakres 

kompetencji określonych w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, a więc taka, która 

nie powinna się w niej znaleźć. Regulacją tą jest wyrażenie zamieszczone w załączniku Nr 2 do Regulaminu 

w pkt V. w brzmieniu: „3. Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej z art. 271 kk, 

dotyczące poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne”. 

Żaden ze wskazanych w podstawie prawnej uchwały przepisów nie daje możliwości nakładania przez 

organ stanowiący gminy na wnioskodawcę obowiązku składania oświadczenia o znajomości przepisów 

Kodeksu karnego w zakresie ponoszenia odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych 

z rzeczywistością. 

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że ustalenie w badanej uchwale wskazanego powyżej 

obowiązku wykracza poza zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do 

kształtowania zawartości przedmiotowej uchwały. Zaznaczyć należy, że nałożenie na składającego wniosek 

takiego obowiązku może mieć miejsce wyłącznie, gdy przepis ustawy taką możliwość przewiduje. Uchwały 

organów samorządu terytorialnego muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. 

Regulacje nie mogą być swobodnie poddawane wykładni rozszerzającej i celowościowej. Przepisy 

udzielające kompetencji podlegają wyłącznie wykładni dosłownej. Każde wykroczenie poza zakres 

udzielonego upoważnienia, stanowi naruszenie nie tylko normy, w której upoważnienie jest zawarte, ale 

przede wszystkim konstytucyjnych warunków legalności aktu wykonawczego. 

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku wydanym przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w dniu 4 marca 2015 r. (sygn. akt I SA/Kr 52/15), cyt.: „Słuszne jest zatem stanowisko 

prezentowane w orzecznictwie, że jeżeli ustawodawca zamierza nadać wymaganym oświadczeniom 

składanym przez zainteresowane podmioty rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń (zeznań), to rygor ten wprowadza wprost do ustawy i dopiero wówczas – w razie przeniesienia 

kompetencji do określenia przez organ samorządu wzoru informacji i deklaracji – możliwym byłoby 

odwoływanie się przez organ do pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 

(zeznań), czy złożenia oświadczenia o posiadaniu wiedzy odnośnie do takiej odpowiedzialności. Wskazane 

przepisy (…) nie przewidują takiej możliwości, zaś ustawowego upoważnienia dla organu stanowiącego 

gminy w tym zakresie nie można domniemywać.” 

Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji. 

  

 Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu 

(-) Grażyna Wróblewska 

 

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 
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