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UCHWAŁA NR X.63.S.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia
29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 561, ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność § 19 pkt 1 załącznika do uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej
w Myśliborzu z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze
środków budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła – wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 1 lutego 2019 r.
Wymienioną uchwałę Kolegium Izby wstępnie zbadało na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 r., uznając iż
należy ona do właściwości rzeczowej regionalnych izb obrachunkowych z mocy art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych. Przedmiotowa uchwała budziła wątpliwości co do zgodności z co do
zgodności z przepisami prawa z uwagi na zastrzeżenia § 19 uchwały, w tym zastrzeżenie prawa odstąpienia od
umowy w przypadkach nieprawidłowej jej realizacji oraz zastrzeżenie prawa żądania wyjaśnień w przypadku
zamontowania dodatkowego ogrzewania bez wyraźnego określenia konsekwencji zamontowania tego
urządzenia.
W związku z powyższym wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności
wymienionej uchwały, o czym jednostka została powiadomiona z jednoczesnym wskazaniem terminu
ostatecznego badania uchwały.
Kolegium Izby zbadało wymienioną uchwałę na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2019 r. W posiedzeniu
Kolegium uczestniczyli przedstawiciele jednostki, składając stosowne wyjaśnienia.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

–2–

Poz. 1433

Kolegium zważyło co następuje.
Postanowienie § 19 pkt 1 załącznika do uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia
29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w sposób istotny narusza przepis art. 403 ust. 5
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wskazanego w podstawie prawnej uchwały.
Powołanym przepisem prawa radzie gminy przyznane zostały kompetencje do określenia w drodze uchwały
zasad udzielania dotacji celowej, o której mowa w art. 403 ust. 4 cyt. ustawy, obejmujących w szczególności
kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania
dotacji i sposób jej rozliczania. Przepis ten nie stwarza podstawy do wprowadzenia w drodze aktu prawa
miejscowego, za jaki uznać trzeba przedmiotową uchwałę, szczególnych uprawnień gminy do oddziaływania
na trwałość stosunku prawnego, jaki powstanie między gminą a dotowanym w wyniku zawartej umowy
o udzielenie dotacji. Zgodnie natomiast z brzmieniem zakwestionowanego postanowienia: Dotujący zastrzega
sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia, że Beneficjent nie zakończył realizacji zadania,
lub odstąpił od jego wykonania lub nie rozliczył dotacji w terminie wskazanym w umowie. Regulacja taka
stanowi przekroczenie delegacji z powołanego art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, co implikuje
stwierdzenie jej nieważności. Szczególne prawa i obowiązki stron mogą zostać uregulowane w drodze umowy,
naturalnie zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
W tym stanie rzeczy Kolegium orzekło jak w sentencji.
Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi
Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
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