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Wojsw6dż. sąd Admlnll|r6c}iny w opo|'l
w skhdfi€ nasĘpująclm:

Ędfia WsA Mańa Wojcieohowsk. (3Pl')

Ędża NsA Jo€nB Klcfyfuka
sęd'a wsA GrŹ6goŹ G@ki
8!al.zy s€klgiaŹ 3ądowy Jo'nna z'mojska ' Ja6zczyt

po rofpoŹnanlu w lt/ydzia|g I na rozPr.wi€ w dniu 29 ozoMoa 2ol o r'
sPEwy ze skaEiGminy K|uczboń
na Uchwdę Re9lona|n6l |żby obńchlnko'ivoj w oPo|U
z dn.a 1o marc€ 2010r. nr 7ł512010
w p|z€dmioc.€ slwisdz€n|a nloważnośći uchwa|y w $l6w|E ĘbU p$tępomn.a o
udad€nio dotadl na modemLacę ogrŹ€$lnia na ogrz€t''an|a pm€ko|o!|.rn€ |ub
budolĘ prooko|ogiczn.go ogr'suiania
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Sysn.akt I SA"/Op 259/10

UZASADNIENIE

Ko|egium Regiona|nej |zby obEchunkowejw opo|u uchwa|ąn| 7115|2010 z dńia
10 mal@ 2010 ozekło nieważność Uchwa' nt XLV/59Z10 Rady l.'liejskiej w

K]ucfborku z dnia 28 styenia 2010 r w sprawie lrybu poslępowa'ria o udzie]enie
dolac]i na modemizację ogzewania na ogrzewanie pro€ko|ogiczne ]ub budowę
proeko|ogicznego ogżewania z powodu naluŚŹeńia ań' 221 Ust' 1 i4 Uslewy f dnia 27

siepnia 2009 r' o 'inańsach publicznych' Jako podslawę pEwną wydania uchwały

wskazano ań. 18 !s| 1pkt 1Wfwą2ku f  a.|  11 Ust,  1pkt4 uŚtawy f  dnia 7
paŹdziernika 1992l, o legiońa|nylh ifbach obrachunkowych (of'U' f 2001 |, nr 55 pof'

577 fe fm' oaz ań' s1 usl' l ustawy f dnia 8 ma.ca 1990 r' o samoŹądz]e gminnym

lDz.U. r2001 r .  n.142 Doz. 15912e zm

Ufasadniając wydaną uchwaĘ Ko|egium R|o wskafalo' że w dniu 8 |Utego

201or' do.ęeońo R|o ochwałę nr xLV/59z10 Rady MiejŚkiej w K|udbo*U z dnia 28
Śtycznia 2010 r' w sp|awie trybu postępowania o udzie|enie dotacji na modenizację
oqżewania na oguewanie poeko|ogicz.e |ub budowę proeko|ogienego ogzewania'
Rada Miejska w K|ueborłu powo]']jąc się na arl' 400 a ust'l pkl21 uslawy Prawo
ochlony środowiska oEf ań 221 ust 1 i 4 uslawy z dnia 27 sieĘnia 2009 .. o
|inansach pubiicznych' okleś|iła lr}t postępowania o udz|e|en]€ do|acji na modernlzację
ogżewania na ogzewanie p.oekologi@ne lub budowę pro€ko|ogicznego ogrzewania.
w s 2 ust'1 lejże uchwa' puewidziano' że dotację mogą uzyskać osoby fizyczne.
fdan|em Rady M|elskel w K|ueboAu |a legu|acja WąŻe 9ę z we-soem w życE
pPepisów uslawy z dnia 20 |stopada 2009r' o fmianie uśawy'Prawo ochrcńy
środowiska oraz nieklórych innych Lrsiaw co spowodowa|o |ikwidację z dniem ]

svenia 2o1o r' Gminnych Funduszy ochrony Ś.odowiska i Gospoda(i Wodnej' jak ]

ltlatę mocy obowiązującej uchwały Rady ł''|iejskiej w Kluczborku z dnia 7 wrz€śnia
2009 r. w sp€wie legu|aminu pżyfnawania dolacji na mode.nifację ogżewania na

ogrzewanie prceko|ogi.fne |0b budowę ploeko|ogicznego ogżewania fe środków

Gminnego Fundusfu ochlony Ślodowiska i Gospodarki Wodnej' D|atego leż celem

kontynuowania wspie|ań]a proekologidnych inwestycji rea|ifowanych pŻef

ńiesfkańców Gń]ny (osoby 'izydne) wplywających na pop.awę powietra pop.zez

]ikwidację niskiej emisji' Rada lviejska w K|uczborku widziała koń]eczność podjęcia

nowej uchwa' umoż|iwiającej dolowanie osób fżyĆfnyĆh' które pżedsięWfięły takie
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sbłieldfając nieważność Uchwa|y Rady Mie]skiej w K|ueborku Ko|egiurn R|o
odwołało się do tEści ań' 91 usl' 1 uslawy o samouądzie gńinńym i podk€ś|iło' ]ż

zgodnie z uksaaiowaną |inią orzeczńic2ą Nacfe|ńego sądu Adminislracy]nego (*y@k

NsA z 3 grudnia 1996 r' sygn' sA/Vvr 949/96; wyrok NsA f 11 ]ut€go 1998 l. sygń' ||

słWl 1459/97). do odajów naruszeń pzepisów skulkujących nieważnością uchwały

oQanów jednostek sanorządu teMo a|nggo za||cfyĆ na|eży nafusEn]a: pżepisów

*yznaczających końpelencje do podejmowania uchwał' podslawy pr.awnej

pod€jmowania uchwa|. pŹepisÓW Pfawa ustojowego' pŹepisów p.awa materia|nego .

przef wad|iwą ich wykładnię ' o6f Puepisów €gu|ujących pro@du.ę podejmowania

oa]e] wskazano, żew myś|ań' 221 ustawyzdnia 27 siePnia 2009 r' ofinansach
pub|icznych (daLejfwaną ufp)' podmioly nieza|iczane do sektoE linansów pub|ienych i

niedzia|ające w ce|u osiąlnięcia zysku mogą otżymylvać z budże|u jednoslki

sańoządu ler}1oia|nego dotacje ce]ore ńa e|e pub|icfne fwąfane f €a|izacjązadań
tei jednostki, a f|ecenie fadania i udfie|enie dolacji następuje zgodnie f pzepisami

Ustawy f dnia 24 kwietnia 2003 l' o dziala|ności pozńku plblienego io wo|ontariacie.
pży cfym jeże|i dotyczy ono innych fadań niż okEś|one w tej uslawie . na pods|awie

ochwały o.ganu stanowiącego jednostki Śamożądu |ery'1o.ia|iego okreś|ającej lry,b
pos|ępowania o udzie|enie do|acii' sposób jej loziczania oraz sposób konko|]

wykonywania zleconego zadania.
zdaniem Ko|egium R|o 2 zak€su podmiotowego nomy ań' 221 Ufp wynika' iż

dotacia ce|owa może foslać pŻyaana podmiolom niezaliea.ym do sektoB finansów
pub|icfnych. a fatem innym. aniże|i podmiov okreś|one w ad' s uip' Pzy cfym' jak

podkeś|ono. noma okreś|ona w ań' 221 ufp wskafuje farómo e|emen| podmiolowy
jak ipŹedmiolowy okleś|ający je] ad€satów' a zalem wskazuje m.in' |e podmioty' k|órc

mogą zoslać bene|icjentami dolac]i ce|owei udzie|o.ej z budże1u jednostki ŚańoŹądu

ler}lo a|nego olaf fakres zadań' klÓle mogą stanowić pżedm]ot dotowania. Krqg
podmio|Ów objętych pÓstanowieniańi ań' 221 Ufp |o podmio|y nieza|iczane do sektora
flnansóW pub|ienych orazj€dnoeeśnie niedfialają@ w @|u osiqgnięcia zysku, Drugi
e|ement nomy ma chaEkter Pżedmiolowy i wskazuje na akres akt}flności' któle

mogą być 'inansowalre w fo.mie dolacjl ze ślodkóW budżetu ledńos|ek samorądu
teryloriŹ|nego' Ćhodfi tu o ce|e pub|iżńe fuiąfa.e z rea|ifacją zadań lej jednostki'

Końketyfacja nomy okEś|aląĘj benefcientów o których mowa w ań. 221 Ufp, a

zatem rówńież adresalów dotacji f budżelu, ma miejsce w L]st. 2 an' 221 ufp
odsy|ającyń W faklesie f|ecania fadań ildżie|ania doiacji do puepEów uslavly o
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poĄ^ku pub|jcznym i wo|onladacio' za|em kĘg podmiolós de|eininowańy jesl

pżepisami wiaśnie lej Usiawy i odnośisię do o€anifacji pofaŹądowych' li- olganizacii
niebędących jednostkańi seKora finansów pub|icznych' w rozumienju pugpisów

uslawy o iinansach publicznych i niedzia|4ących w ce|u osiągnięcia fysku. osÓb
prawnych |ub jednostsk nieposiadających osobowości prawnej ulwoŻonych na
podslawie pżepisÓw l]staw. w tym fundacji i ŚtowaŹysfeń' Do podmiotÓw |ych nie
można fa|iczyć osób 'ifycznych .ea|ifujących prywalne inwestycje'

Jedno.feś.ie Ko|egium R|o ócilo uwagę' że faMńa w ust, 4
lrcmenlowanego pżePisu kompetencja d|a o.ga.u s|anowiącego' umoż|iwiając.
podjęc.e uchMly okeślają@j m'.n' |ryb postępoMnia o udzie|en.e do|aqi' do|yey

"innych fad6ń niż ok€ś|one w uslawie' o poż}'lku pub|ienym i rc|ontańacie' a fa|em
nie daje podslaw do okreś|ania lrybu obejmującego ,'inne podmiot/. niż ok'eś|one w
uslawie o pob ku publicrnym iwolonladacie.

ookonana ana|ifa przńocfonych przepisÓw' żdaniem Rlo bezspżecznie
wskazu]e' że w obwiąf']jącyn slanie prawnym blak jest moż|iwÓści dol5nansowania
befpoślednio f budże|u gminy w tomi€ dolacii wydatków ponoszonych prŹef osoby
fizyeńe na nodenizacię ogzewania' na ogrzewanie prcekologiene 'Ub budowę
proeko|ogienego ogżewania' a zalem Rada Miejska w K|ucfboń! podejmując
pżedmiolową uchwaĘ adlesowaną do określonogo kĘgu osób ffycfnych' wykroczń
poa de|egację uśawową art' 221 us|' 1 i 4 us|awy o Jinansach pub|icŹnych' tyfi
samym naruszyb w sposób islotny obowiązujące prawo'

Uchwalę Ko|egium Rlo dofęczono Radzie Miojskiej w K|ucżbodu w dniu 12
ma|ca 201ł Po podjęciu w dniu 12 kwi€lnia 2010r, p|zez Radę M]ejskąw K|uczborku
uchwaly w sprawie wniosi €nb skargi na wydane pęoz R|o rozs|ruygnięcie nadzolcze'
Gmina K|uc2bo* wnios|a skargę na uchwaĘ nl7115/2010 Ko|egium Regionalnej lzby
obEchunkowej w opo|u. w kló€jdomagała się Uchy|enia uchwa|y Xo|egi'lm R|o f dńia
10 mare 2010r' oraf fasądzenia kosnów pos|ępowania w9 nom pżypisanych'

W skardze wskazano, iż stanowisko pEeds|awione pżef Ko|egium Rlo jest

Ędńe' a|bowiem osoby tizyczne spełniają dwa z warunków Pfewidzianych w ań.221

ulp. L]ńoż|iwiających Udfie|enie dolacji' A mianMicie osoby |ifyPne nie sąpodmiot.mi
a|iczońymi do sektoE finansów publienych i nie dzial4ą w @|u osiągnięcia zysku.
Trecim watunkiem od któr€go uza|eżnion€ jost przyznanie dotacji' jest moż|iwośÓ
udzielenia dolacji ce|owej wylącznje ńa ce| Pub|idny' fuiążany ż Ea|iżaąą adań
jednostki samolządu ie olia|nego Udzie|ająęj dotacji'
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zdaniem slrony srarrąc€j osoby fayczn€ bezspŻec.nie speh.ają dw6 pie ,śfe
warunki' a 'alem nol|iE jest udfielenie dobcji podmiolfui będąemu @bą fizyenę
osoba 'iryczna niÓ ies| wFcniona w ad. 9 llp jako n6|eżąca do podmiotów 36klola
linaŃów pub|iczn'th' a ońona ś.odleBka jest zadaniem w|asny.n gminy

wynikająclm f ań.7 Usl'1 pld 'l uslawy o samoządzie gminnym' Przy czym 3|rona
skarżąca podkgśliła' iż jssl to pojęcio inn6 n|ż uĄ^e w us|awie o dzia|a|ności Poży'ku
pub|icznago i o wo|onlańacis' gdzis w arl'fl |J3l 1 pkl 15 okeślającym sf6lę fldań
pub|iMy.h mósi sĘ między innymi o sko|ogii. z ko|ei pąęob ochrony ó'odowiska
żde'inbłano w ell3 Bl' 13 Usla$y Prawo oÓ.ony śrcdowis'(a (Dz.u 2 20o8l'Nl
25'poz'l50 f pófn'fń) gdz.e okEślono' ż€ i€5| lo Podięds lub aniechan.o dziahń'
Umoż|iwiaiąc€ zaÓowan.€ lub prżylv'acania lównoMgi przy'odnieei Po|€gaiąej
miadzy innymi na przgciMzia]aniu z6ni6cży3żcf6niom' Poję.ie 6ko|ogii nie ma .woi€j
delinicłi |.ga|noj (określonoj p.zopisami plaw')' a wg detinicji języiowei - 6ko|o!ia to
nauka o z'ń/iązkaoh między o.ganizmamia obc'alącyn j€ ó.odov/iskiem'

z6 znaąonia wskaanych Pojęć stlona skażąca wywiodta' żs uchwa|ona pż6ż
Radę MigFką Ucfu/ala obejńowata inno fad.nia niż olGś|one w Usi.wi€ o działa|ności
po k'l pub|.cznego i o wo|onlsńade' Podk€ś|iła lakże' iż a.!221 ust'4 UIp od6yh w
sw€j l.€śd j€dynje do ż'dań innych niż t6 wymio.iono w ust.{ie o dfiab|.ości Pożylo
pubIi.:nego i o r'vlbn|adaoe i wafun€k !e. EkreslionomM Ud's.|a sp€łnia' co
oznacza' żo spełniony jesl iafże lEd Mrunok niezbędny do udfie|Bnia dotaqi na
podslawio ai. 221 t'P. odnoszeni. rczumioni. pż€pisu a.t 221 Uh .Ównioż na
podmioly okr9ś|ons w uslawis o dna'b|noś.i poż]^ku publi@nego i o rc|on|a.iacio j6s|
ńieporoŹum|an|eh i .|e wyn|k. f | e.a|n€go ba m€nia togo pr.episu

Nadto 8lrcna skarżąca fwń.i|a Uwagę na zmignę pżePisów uslawy o |inamacł|
pub|icznych wprowadzoną 13 marca 2010 l'. na mocy ustawy f dnia 22 slycznia
2o1o..o zmianis ustawy o dfiaI'lności pożńru publiMego io rc|onta.iacia o.az
niehólych us|aw (of.u' Nl 28. Poz 1r|6)' Po ztn|sni€ ok'eślono' iż mofiw€ j6st także
dolinan3oMnio iMs|yqi aiifańycn z rea|iżadą |ych 2adań'

W odpwiedfi na skŹlgę Regionaha |zba obBchuntoM wniosla o j€j oddalonie
i podtżyńab srcje s|anow*!ko'

Podkreś|ila ównież' iż ans|iza ad' 221 u'tp' Bkazqą że pżepis |en .bżony
jest z cfl9Gch uslęPliw' ritóE są zo sobą ściślg powiązane (co wynika już z wykladni
jęfykow€i) i śk|adają sĘ na bmioni€ nomy kompe|enc'ngj wyznaclając€j
jednoąeśnie pEwne gEni@ st.n ienia olganÓlv gmin. W ust' 1 omawian€go
a.l}4<ufu zawaia j€s| ogó|na kompstencja d|a jednoslki samofądu telńo a|n6oo do
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Udfie|ania dotacii ce|owych Ekazu]ącą komu iak ej dotacii można udfie|ić (podmioty

nieza|i@ane do seklora fińansów pub|cznych iniedziahjące w ce|U osiąlnięcia fysku)

olaf na jakie ce|e (na @|e pubiiąne' łiąfańe z Ealifacją fadań tejjednos|ki). sam

Ust 1 omawianego ań' 221 u'i'p' jes| jednak 'egu|acją n epe|ną klór €j

uszczegołowienie następu]e w ko|ejnych jego Us|ęPach' W UslęPie 2 z ko|ei ok.€ś|ony

foslał |ryb Udfieenia dotacii o6f konk€tyzacja beńeficjen!óW i zadań: 'z|ecenie
zadanja i Udzielenie dolacji następuje zgodnie f pżepisami ustawy f dnia 24 kwietńia

2003 r' o dzia|a|ności po41]<U pub|icfnego i o wo|onla.iaci €. a jeże|i dolyęyono innych

zadań' niż okleś|one w lej uslaw]e . na pods|awie umowy jednosiki samorządu

teMo.ia|nego z podńioteń' o klóryrn mowa w usl' 1''. Natomiast ustęp 4 stanowi

dopełnienie Ustępu 2 okeś]ając' iż .Jryb poslępowanis o udz e]enie dotacji na inne

fadania niż okeś|ońe w Ustawie' Ó klórej mowa w usl. 2, sposób jej rcf|icfania oEz

sposób konlrc|i vrykonywania z|econego zadania okreś|a' w drodze Uchwały. oĘan

s|anow]ący jednoslki samoŹąd! |efy|oriahego' mając na uwadze fapewnienie
jawności poslępowania o udzie|enie dolacji j jej rof licfenia..,

Pry |ak sformułowane] lreści powołanych pŹepisów Regiona|na |zba

obrachunkNa wskafata. ]ż benefic]eńlami dotacji ce|owych udfie|anych z budżetu

]ednosiki sańożądu 1ely'io.ia|ne9o na podŚiawie aft 221 u.fp' mogą być wyłącfnie
podmioty nieza|ieane do sektoE |inanŚów Publidnych i nisdfjalające w ce|u

oŚiągnięcia fysku wskazane w Usiawie o dfiatahoŚci poł1ku pub|ieneqo i o

wo|onta acie' bowiem f|eenie fadania (a fatem komu dotacji można udfie|ić) i

Udfie|anie dotacji @|owych nasięPuje zgodnie z p|zep]sami uslawy o dfiałalności
pożytku pub|ienego ] o wo|on|aiacie' Wyjąlkiem od |ej zaŚady jest sytuacja' w któ€j

adanie pub|iene n]e będzie mieściło się w kata|ogu zadań okreś|onych uslawą z 24

kwietnia 2003 r' o dfia|a|ności po.^ku publioznego i wo|ontariacie' W|edy' zgodnie z

ań 221 usl' 4 u'f'p'. lryb postępowania o Udzie|enie dolacji' sposób iej rof|iczenia or.af

sposób konlrc|i z|econego zadania ok€ś|a organ stanowiący' zak|es kompetencji lady

iest zatem wy.ażnie okeś|ony irozszerzenia tego zakresujest niedopusfea|ne' żaden

z plzep]sów a.|' 221 uf.p. nis wskaaJje plzypadków udzie|ania dolacji innym ńiż

{vmien]onym w uslawi€ o dzalahości pożytku pub|lcznego i o wÓ|ontariacie
podmioloń' A sko|o tak' to fgodnie z legułą konsekwencji języka pEwodawcy

na eżałoby !znać' że gdyby ustawodawca dopuszczałdo Udfie|ańia dolac]ipodmiolom

innym' niż obięte podstarcwą w te] mieue usiawą o dfiała|ncci pożytku publicznego i

o wo|onia.iacie. wyrazilby to wprost' tak samo. jak uczynł to z innymi. niż objęle lą
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za|eń ań. 221 Ust' 2 u'tp' delefininuio trqg benel5cienlów dolacji ce|owycn
faówńo na żadania objęle uslawą o dziala|ńości poży|ku publiczńego i o rc|on|a.iacie.
jak i na inre fadania' B€.eĘen|ami tymi mogą byt wyĘMie podm.o' UpMione do
prMdfe.ia dfiata|ności po.y'łu pub|ienego w lozuńieniu Ustawy o poży|ku
pub|ientn i o wo|onladacie. W kĘg'J lych podmio|Ów osób lizycznych nie ma. Prjy
czym podkreś|ono' że an. 22l us|' 4 u.f'P' nig stanowi od.ębnój nomy o samodfie|nej
t'eścj' nie pfewiduie bNi€m końpe|6.ąi ma|€ńa|nopńwńych do jałichko|wiek

dzia|ań. zwiąany jest ściś|e nis ly|ko z us|ępem 1 ań. 221' a lakże z us|ępem 2 |ogo
6ńykUłU' slanowiąc jego uzupsłnienio w zaklosi € lrybu' 8posobu roz|iczania i kon|Io|i
do|acjiudzie|anych wlaz fe z|€c €ni €m zadan]a' w tomie umowy. na pods|awie ań.2?1
us|' 2 Uip, Dla|ego toż noma $ynikaiąca z sń' 221 ust.2 u'f'P' dolyeąca kĘgu

benolicjoń|Ów dotacji ce|owych obowiązujB lÓwnigż w zakr€sio dobqi udfie|anych w

trybig ok.eś|onym w ai' 221 ust' 4 u'f'p.
Nadto Regionalna |zba obEchunkowa wskafala' ż6 zgodnie z definicją |egalną

doladi zawańą v art' 126 u'tp'' dotacja mo2€ być pż€zna.fona jedy.ie na rea|żację
zadań pLlb|icznyÓ' co oznacfa' żg niedopusfcza|n€ iest wspielania jako ce|ów
pub|icznycn ' pz€dsięll,zięć osĆó nzycznycłl i w tym wzg|d'e powolah wymk WsA
w€ Woc|aw|u w w){ofu z dnia 10 k!vi€|n.a 2008 t' w sprcwi€ sygn' aK ||l $Ą/Wr 1/08.
w Rórym sąd Bke|. że ..ea|ifaqę c€lÓw Pub|ic.rych na|eży koiaŹyć pżede

wsfystHm f d'ałani.mi maiąc1ni zasPokajaĆ po|r.6by fbiotEre' nie żaś

odnosfąc się z kolei do zmiany pżePisów usl.wy o dfia|alności poży&U
pub|icznego i wo|onlańacie (od 12'03'2010l')' k|óra to nowe|iżacja dokonala ównież
zmiany ar|' 221 usl. 1 ufp' popŻez prfyjęcie' że dobqa celowa może zoslać udzie|ona
ówni€ż na dofina.sowanis inwsstycji związanych z rsa|izacją zadań danej jednoslki

samoządu t€Moria|n€go' Regiona|na |zba obrachunkowa w*azah' Źe zgodni€ z 6rl'
7 KonstlucjiRP. o.gany władzy pub|ien€j dfia|ają na Pods|awie iw gEni@ch p.awa'

@ ozna*. iż dokonu]ąc badania |ega|ności uchwaly Rady Gminy Klt,cfbo* na|eża|o
brać pod L.wagę slan prawny z da|y jsj wydania.

wojewódfki sąd Adm|ni.tr.cyjny ł.źyłl co n8ĘPujo:

W myś| ań' 3 51 i2 pkl 5.7 ustawy f dnia 30 siePnia 2002 r. Pr.wo o
poslępwaniu pPd 6ądami adńinislacy]nymi (Df' U. Nl i53' pof. 1270)tda|ej p.p.s'a l
oBf an. 1 5 2 uslawy f dnia 25 |ipB 2002 .' . Pławo o ust.oju sądó* adminislEc'in'th
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(Df U' Nr l53' poz' 1269)' sądy adminstEcyjne spEwują konl.o]ę działalności

administracji pub|icŹnei popŹef ożekanie m' in, w sprawach skarg na: akty prawa

miejscoB€go olganów jednoslek samoŹądu ter''to.ia nego i te€nowych orgańów

administGcji tfądowe]' akly organów jednoslek samoŹądu teMoia]nego i ich

związków podejmowane w spEMch z zakresu adminislracji pL]b|icfńej' akty nadzo.u

nad dziala|iościąoĘanówjednoslek samorządu teryloiaL.ego, W Emach teiże kontlo|i

wojewódzkisąd adminislGcyjńy oŹeka również w spawach skarg na ak|y nadzoru nad

dziala nością organÓw jednostek samoŹądU ter'.|oia|nego

W zakresie tak okeśLonej kogn]cji sąd dosf€dl do przekonania' iż zaskarżona

Uchwała nadżorcza Koegilm Regiona|nej |fby oblachunkowej opo|U z dnia 10 marca

2010 r nre narusfa p.awa.

Wskazać także ńa|eży. że zasady funkcjonoMnia samoŹądu teMorialnego'

zadania, uprawńienia oaf lunkcje nadzorcze zosta' ujęle w art' 163-172 Konsl',lucji

Rzeczypospo|itej Po|skiej' kló6 nadaje jednos|kom samorądu leryto a|nego w
fakresie pżyznanych im uprawnień samodzie|ność i zapownia na mocy ań. 165

och|onę sądową Jednocześnie w ań'171 Kons!^ucja Rzeczypospo|itej Po|skiej
poddaje dfiałŹ|ność sańoŹądu le oia|nego z punktu wdzenia |egahości nadzo.owi'

wykonylvanemL] pŹef Plezesa Rady l4in]strów i woiewodów' a w zak€sie spraw
nńansowych pżef €gionalne izby obrachunkore. Krńeńum nadzoru jsst zgodnośÓ

dziaialności samoŹądu f KonsĘ4!c]ą i ustawami ( por' wyrok NsA f dn]a 16 MzeŚnia

2003 r sygn. akt ll sA,Ą^/. 854/03, opubl. OSS 2004/2/43 ).
W @u umoż]iwienia spEwowania nadzoru puez regiona|ne izby obrachLrnkowe

w faklesie spraw |inansowych' w ustawie z dnia 8 mat 1990 r' o samofądzie
gminnym Ceksl jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, por 1591 re zm.) w art. 90 ust. 2

ok.eś|ony zostal obowiązek pfedkładania regionahym izbom ob6chuńkowym uchwał

lady gminyobjęrych nadzorem €giona|nej izby obrachunkowei wleminie 7 dniod dnia
podjęcia uchwav' zgodnie z ar|' 11 Ust, 1 pk| 4 uŚtawy z dnia 7 pażdfie.nika ]992 r' o

regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 | Nr 55, poz. 577 ze zm.),

działa|nością nadfo.cfą foslav obję|e 1akże uchwa' w spEwach fasad i zakresu
p.fyznawania dolacjif budżetu jednostki samożądu teMońa|nego. Nalomiaslw ań.91

us1awy o samoŹądfie gminnym okleś|ono ]ż uchwala |Ub zaŻądzenie o'ganu gńiny

spżecfne f plawem są nieważne. o nieważńoŚci lchwały |!b faŹądzenia w całości

lub cfęścioreka o.gan nadzofu' wteminie nie dlużsfym niż 30 dniod dnia doęczen|a

uchwa|y. |UbfaŻądfenia W|rybie określonym w ań. 90 cytowańej oŚtawy'
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Podjęta przez Radę Miejskąw K|ucfboftU w dniu 28 slyenia 2010 r' lchwala w

sprawie lrybu postępowanla o Udzie|enie dotacji na rnodernifac]ę ogżewanla ńa

oqlzewanie proeko|ogicfne lub budowę Proeko|ogienego ogżewania wydana zoslata

m'in na podslawie ań, 400 a Ust'l pkt 21 ustawy Prawo ochrony środowiska oraf ań'

221 ust 1 i 4 uslasr r dnia 27 sieania 2009 r. o tinansach publlcznych. W S 2 usl.1

tejże Uchwały puewidziano' że doIację mogą uzyskać osoby |ifyene'

zgadnie z an' 221 us|'l uip, w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania

wskafanej uchwaty podmiov nie2|lcune do seklo.a finansów pub|icznych i

niedziałające w ce|u osiągnięcia fysku mogą oiŻymywaó f budżelu jednoslki

samou ądu terforia|ńego dotacje ce|owe na e|e pub|]czne eiązane z Ealizacjązadan

lej jednosiki, z ko|ei W myś| ust'2 powołanego pżepisu' fie@nie fadania i Udfie|enie

dolacji naslępuje fgodnie z pfepisami uslawy z dnia 24 kwietńia 2003 r' o dźata|ności
poży,tku pub|icznego io woontariaćie. a jeże|idotyey ono innyń fadań niż określon€

w tej ustawie ' na podslawie umowy jednostki samoŹądu |e.yto a|nego z podmiotem' o

którym mowa w usl, 1' W uŚtęPie 3 ań,221 wskazano niezbędne e|emenly' kló€
powinna okreś|ać umMa wskafana w Usl' 2, Nalomias| w ust'4 przewidziano' Źe |ryb
postępowania o udfie|enie do|adi na inne fadania niż okreś|one w ustawe. o ktÓą

mowa w us|' 2' sposób jej .of|ieania oEf sposób konto]i wykonywania z|econego
fadan]a okEś|a' w dlodze uchwa'' oaan slanowiący jednosui samożądu

leMoia|nego' mając na uwadze fapewnienie jawności postęPowania o udfie|enie

W przyloczonym p|zep]sie lslawodawca okEś|il farcwno podmio|owy' jak i
prz edmiotowy fakles dolowania pżez jednos|ki samoEądu leMoia|nogo na pods|awie

an,221 !1p' zakes pżedń.o|owy wyznacza]ą następując€ czynniki: do|acje mogą

dotyeyć @|ów pubiienych łiązanych z 'ealifac)ą zadań jednosiki samo.fądu

|edo a|nego' z ko|ei zakres podmiolowy uslawodawca wyfnacfył wskazuląc, że

dotację mogą otrzymać podmloty ńida|i*ne do sektoB |inansów p']b]icznych i

niedfia|ające w ceu osiągnięcja fysku' Pży czym w Us|. 2 ar|'221 upf' doprccyfowańo'
iż f|e.;eń|'e zadania i udfie|enie dolacji następuje zgodnis z pĘepisami ustawy o

działa|nościpo4lku pub|iąnego iwolontańacie' za|em ustawa ofnansach publicfnych

nie wprowadza w arl'22l żadnych ogranicfeń ai+anych f iomą o.ganizacyjno'
prawną podmiolÓw objętych dotManiem' a wskazu]e' że mogą to być jedynie podńioty

niefa icfane do sektoE fnansów pub|cznych' |ecz muszą spełniać doda|kowy wa.unek
polegający na niedzia|aniu w ce|U osiągnięcia fysku odnosfącsię f ko|eido brzmienia

usl'2 ań221 upf' wskafać na|eży' że f |itela|nego bmienia lego pżepis! wyńika
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ias.o' że fbc€nie adania i udzie|aniB do|.di€|owych następuje zgodnie z pżepisami

lslawy o dzia]a|noś.' poż]ńłU pub|iczn€go i o rc|onla.iacie' a ty'ko' ież€|i dotycfy
innych zadań niż okBś|ore w Ę lJsrawió' z|6@ni6 zadania i udże|e.ie dobqi nastąpi

na podstawie umowy jedncd<i samożądu le.loń.|nego z podmioiem' o któ.ym mowa

w ust'1 Ni9wąts|iwie oznaea lo' iż w w sy|UEcji' gdy fadanie publiene nie będzje
mieŚciło ŚĘ w |ata|ogu fad6ń okeŚ|onych 6lawą o dziaja|ności poĄńku publicżnego i

rclontańacie' wówEfas slosujs się Wb pos|ępoq/ania pzewid'any w ań. 221 !s|. 4
u'l,p. shJsznie 2a|em wskafa|a R€gionalna |zba obrachunkowa w odpowiedzi na

skaqę. ż€ fakres kompel€ńcj| lady j63| ,al€m wylażnig ok€ślony i rcfsfeżenie lego
żak.6su jest niedopusfcza|n€' fsd€n ż prżopiŚów ań' 221 u'tp' nie Ek5zuj6
przypadków udzielania do|acji innym' niż wym.enionym w us|awi€ o dziatalności
poż}.tku pub|icznego i o wo|onlariaci€ podmio|om. A skofo lak' |o zgodn.o z t€guĘ
konsekwencji języka pBwodawcy' na|Bżałoby uznać' ż€ gdńy ustawodawca
dopuszcfał do udzie|ania doladi podmiolom innym' niż objęla podsla{'ową w lei mieże

u5la9ą o diala|no$i Po4y'ku Pub|iMogo i o Mlonia.iacie' łyr.filby lo wProsl' iak

samo' jak uczynił to z ińnymi' niż obię|€ tą ustawą zadaniami' Pog|ąd lsn zdaniem
sądu jest lrahy i zasfugujo na aprcbalę' sfusznig takżo podkpś|ono w od9owedzi na

Śkarqę' że ań' 221 Us|. 2 U,l.p' de|eminuje rrą! ben€fiCienlów dotaqi ce|o{''yc.łl
.ozóżniając iÓ j€dy.ie zo yzgĘdu .a zadanig objęle Usiawą o dŹała|noód poży|ku
pub|icfnego i o wo|on|adads' iak i ńa inn€ zadania. co $6kazuje. że benencionrami
mogą być wyĘchie Podmioty uPnMiono do Prowadzenia dzial'a|ności pożyru
publicznego w tofumieniu lslawy o poży{Q Publicfnym i o wo|on|ałiac]e' a uśród nich
ni6 ma osób fEydnych {.ń'3)'

PodkeŚl€nia Pży iym wymaga kó€|acja pomiędzy posfczĘólńymi Ustępami

an221 upl' klóle %j€mnie się ufupólnia'ą i doPEc].2owu'ą Poszeególne
posianowienia ilakań' 221 !3l' 4lJ'l'p' ni6 pż€widujÓ kompe|encji ma|elia|nopEwnych
do jal.chko|wiek dzia|ań' a ual€m nie slanowi odrębnoj nofmy o samodżie|nej l'eści' a
jesl śtjśle eiążany falówno z uslępgm 1 jak j2 Wsiazansgo arlykufu'

Podobne s|.anowisko zaią| Wojewódzli sąd Adminblracyjny v!€ Wmcławit' w
spBwie o Śygn' |l s.ryWa 1/o8 f dnia 10.04'2008l' wlka'Uiąc. że Uda:e|enie dolacji
pref gminę, jeźe|j dolyczy ono zadań innych niż okf€ślone w us|awie o działa|noŚci
poży!(U pub|icznego i o m|o anacie. zgodni€ . PżePisami ustawy o fi.ansach
publicznych' może nasĘPić wyądnie na Źecz podmiotów okEś|onych w ań, '|76 Usl'
1 Ę. o.az w 96ni@ch pżedmiolo{y.h lego pżepisu. z drugiej slrcny. niesp€|nienie
cnoćby iednego z waluńków ńołńy pBwńoi wy.ażońei w tym aMU|e Powoduje' że nie
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mogą mieć zastosowania normy prawno zawa.ls w kolejnycn ustęPach anyku|U ]76
Ufp, WpEwdfie wyrok len wYdano na gruncie wąeŚniej obwiązlJjącego p'fepisu

usla$t o |inansach pub|icznych' lo jedńak jogo Ówcfesne bżńieńje . bŹmienie

obowiąfującs w tej spBwie są zbieżne'
odnosząc się f kolei do Pżesłanki pżedmiolowej fawieEjącej się w

slwieldfeni! ustawodawcy wskazującyń na ńoż|iwość udfie|enia dotacji ce|owych na
e|e publi@ng. podkEś|iÓ na|eży' ż€ rea|ifację cs|Ów puo|iczńych na|eży kojażyć
puede wsuys|kim f dziataniańj ńającymj faŚpokajać potŹeby fbiorore, a nie po|żeby
jednostlrcw€ (por' Xomenlar. NNa us|awa o |inansach pub|ienych, cefary
Kosikowski' wydan.e IKomentaże LexisNexis 2o10 stl'505)' Pog|ąd |e zyskał aproba|ę
sądów admi.iskacyjnych' w bn WsA we Wrcciawiu w prŹy\to|anym już wyroku' jak iw
wyrcku NsA f 13'03'2007r' sygn' akl || GsK 303/06 . oba dostępne na slronie

Niewąlpliwie ponovenie przez gńinę koszlów insta|acji ogŻewania
eko|ogicznego w prywatnych dońach sluży donnańsowaniu danej inwestycji i jest

pzedo wszystkim \tśparciem |inanśdltm konk.etnych osób |ifyąnych' BefpośGdnim

ce|em jest ce| Prywatny okeś|onych osób, któE fyskają wymieme korzyściw pos|a6i

wymbńy użądzeń 9Ź4dyd1 i osfeędności kosnów &iąfanych f |ą inresvcją' a
nie e|pub|icżny poprawyslanu śrcdwiska' Nie można zatem Uzoać' że posżcfegó|ne

osoby |ifyene o|.fymują@ do|ację nie dzi.lżłyby w E|u osiągnięcia fyskU' bowiem |en
e]ehent na pewno w przypadku |akiei fomy dotwania wyslępuie' gdrż ind}nidua|ni
bene|icjenci osiągająwymieme korzyŚc].

Nadto' jak sfusznie zauważy|a Regiona|na |fba oblachunkowa w opo|u i sąd
pog|ąd len w pe|ni podzie|a. że "udzio|enie dolacji ce|owęj do dnia 12 marca 2010 r'

moż|iw€ by|o wyącznie na "bezpoŚrcdni'' ce| pub|idny, DoPie.o po lej dacie
wplowadfona foslala możiiwość dofina.sowań]a inrestycji aiąanych f rca|iacią
fadań publidnych' czy|i 'pośrednie.' finansowanie ce|u pub|icfnego' oko|icznośĆ' iż
uslawodawca wprcwadził obok dolowania celu pub|icznego związanego z lea|ifacją

zadań jednos|ki moŹ|iwość do|inansowania inw€stycji zwiąanych f ich Ea|izacją
puemaw]a 2a $,ylaŹnym podzialem między lymi dwoma kal€gofiami' D|aĘo |eż
p.fewidfiane w uchy onej uchwale dotacje. &iąfane f przedsięwzięciani

(inwestycjarni) osób lizycznych na modsrnizację |ub budowę og|z€wania
poeko|og]cżnego na|eży fakwa|]tikować jako donnańsowańie ce|U PDłalnego.
ewentua|nie ]ako dolinans@anie inwsstycji związangj z rca|izacją fada.ia f faklesu
Óch.ońy ślodowiska. a niejako dotowanie e|u p!b|iene9o'''

l 0
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zaEn w dadg Podąmo!.ian|. u.funły P.za R.dę MirF|q w lfuożbo*u'

dobqa ce|ola 'nogł' fiśĘ udfio|ona na cd publicay. ałqżny z E|iaqą Źadań
daĘ iedno€fii 8gmrżądu @oda|n€!o. a jat wyt.fano $!ż€i podięta u€t!ła|a ni8
sp€|r'iah tyd| łarun|ów.

slośownie do att 7 Km8|yfuii RP otlany tłbdzy publi@ti d'aŁją na
podstalłie I w gńnic..ń pra*e, co oaecz., ż. doko|tując badanla |€gałro.d o.łnłały
Rady Mi€jski€i w Kucibotku na|.żało hrć pod UwĘę gtan p.awny z daty isj wydan.a.

Pr.enosząo pow}ż'zo uwlg| na lrunt 'ofPaĘvJ .j sPlllł,y. są| ualal. ż€
po€tanowienia uchłały Rsdy Mi.Fk|€i nI. !pcn|a' Plz8s|an€k att' 221 us|. 1 i 2 Uts' 3
wBkafana uÓwah Rady Mi€Fki9] w K|uozbotku by|a spz€ozn. z PEreń' z tych

u


