
Uchwała	nr	91/2019
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	3	lipca	2019	r.

w	sprawie	stwierdzenia	nieważności	uchwały	Rady	Miejskiej	Złotoryi	nr	0007.VIII.60.2019	
z	dnia	30	maja	2019	r.	w	sprawie	zmiany	uchwały	nr	0007.XXVIII.231.2017	Rady	Miejskiej	
w	Złotoryi	z	dnia	30	maja	2017	r.	w	sprawie	ustalenia	regulaminu	określającego	zasady
udzielania	dotacji	celowych	na	realizację	zadań	inwestycyjnych	z	zakresu	ochrony	
środowiska,	służących	ochronie	powietrza,	polegających	na	zmianie	ogrzewania	
opartego	na	paliwie	stałym	na	ogrzewanie	ekologiczne,	realizowanych	na	terenie	

miasta	Złotoryi,	zmienionej	uchwałą	nr	0007.XXX.253.2017	
Rady	Miejskiej	w	Złotoryi	z	dnia	25	sierpnia	2017	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	2016	r.	poz.	561	i	z	2018	r.	poz.	2500)	oraz
art.	 91	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 8	marca	 1990	 r.	 o	 samorządzie	 gminnym	 (Dz.U.	 z	 2019	 r.	 poz.	 506),
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

stwierdza	nieważność

uchwały	 Rady	 Miejskiej	 Złotoryi	 nr	 0007.VIII.60.2019	 z	 dnia	 30	 maja	 2019	 r.	 w	 sprawie	 zmiany
uchwały	 nr	 0007.XXVIII.231.2017	 Rady	 Miejskiej	 w	 Złotoryi	 z	 dnia	 30	 maja	 2017	 r.	 w	 sprawie
ustalenia	 regulaminu	określającego	zasady	udzielenia	dotacji	celowych	na	 realizację	zadań	 inwesty-
cyjnych	 z	 zakresu	 ochrony	 środowiska,	 służących	 ochronie	 powietrza,	 polegających	 na	 zmianie
ogrzewania	opartego	na	paliwie	 stałym	na	ogrzewanie	 ekologiczne,	 realizowanych	na	 terenie	miasta
Złotoryi,	 zmienionej	 uchwałą	 nr	 0007.XXX.253.2017	Rady	Miejskiej	w	Złotoryi	 z	 dnia	 25	 sierpnia
2017	r.	—	z	powodu	podjęcia	jej	bez	podstawy	prawnej.

Uzasadnienie

Uchwała	Rady	Miejskiej	Złotoryi	nr	0007.VIII.60.2019	z	dnia	30	maja	2019	r.	w	sprawie	zmiany
uchwały	 nr	 0007.XXVIII.231.2017	 Rady	 Miejskiej	 w	 Złotoryi	 z	 dnia	 30	 maja	 2017	 r.	 w	 sprawie
ustalenia	 regulaminu	określającego	zasady	udzielenia	dotacji	celowych	na	 realizację	zadań	 inwesty-
cyjnych	 z	 zakresu	 ochrony	 środowiska,	 służących	 ochronie	 powietrza,	 polegających	 na	 zmianie
ogrzewania	opartego	na	paliwie	 stałym	na	ogrzewanie	 ekologiczne,	 realizowanych	na	 terenie	miasta
Złotoryi,	 zmienionej	 uchwałą	 nr	 0007.XXX.253.2017	Rady	Miejskiej	w	Złotoryi	 z	 dnia	 25	 sierpnia
2017	r.,	wpłynęła	do	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	w	dniu	6	czerwca	2019	roku.

W	§	1	ust.	1	 i	2	badanej	uchwały	wskazano,	że	zmianie	ulega	 treść	Regulaminu	określającego
zasady	 udzielania	 dotacji	 celowych	 na	 realizację	 zadań	 inwestycyjnych	 z	 zakresu	 ochrony	 środo-
wiska,	służących	ochronie	powietrza,	polegających	na	zmianie	ogrzewania	opartego	na	paliwie	stałym
na	 ogrzewanie	 ekologiczne,	 realizowanych	 na	 terenie	 miasta	 Złotoryja,	 stanowiącego	 załącznik	 do
uchwały	nr	0007.XXVIII.231.2017	Rady	Miejskiej	w	Złotoryi	z	dnia	30	maja	2017	roku.	Zmieniony
załącznik	otrzymał	brzmienie	jak	załącznik	do	badanej	uchwały.

Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu	 oceniając	 zgodność	 z	 prawem
postanowień	przedmiotowej	uchwały	ustaliło,	co	następuje:

Badaną	 uchwałą	 Rada	 Miejska	 wprowadziła	 zmiany	 do	 uchwały	 nr	 0007.XXVIII.231.2017
z	dnia	30	maja	2017	r.	 (ze	zm.),	której	byt	wygasł,	co	potwierdza	upływ	określonych	w	tej	uchwale
terminów.	W	Regulaminie,	stanowiącym	załącznik	do	uchwały,	ustalono	bowiem,	że:

do	kosztów	kwalifikowanych	przedsięwzięcia	zalicza	się	koszty	poniesione	w	dniach	od	1	stycznia
2017	r.	do	31	grudnia	2018	r.	(§	1	ust.	3),
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wnioski	 o	 udzielenie	 dotacji	 należy	 składać	 w	 okresie	 od	 dnia	 19	 czerwca	 2017	 r.	 do	 dnia
29	września	2017	r.	(§	3	ust.	1),

termin	złożenia	wniosku	o	wypłatę	dotacji	upływa	31	grudnia	2018	r.	(§	4	ust.	8).

Jak	wskazano	w	§	3	ust.	 5	Regulaminu,	 realizację	wniosków	uzależniono	od	pozyskania	przez
Gminę	 Miejską	 Złotoryja	 pożyczki	 z	 programu	 priorytetowego	 pn.	 „Ograniczenie	 niskiej	 emisji	 na
obszarze	Województwa	Dolnośląskiego”	z	Wojewódzkiego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospo-
darki	Wodnej	we	Wrocławiu.	W	dniu	1	czerwca	2018	r.	Zarząd	Wojewódzkiego	Funduszu	Ochrony
Środowiska	 i	 Gospodarki	 Wodnej	 we	 Wrocławiu	 podjął	 decyzję	 o	 zakończeniu	 naboru	 wniosków
w	ramach	przedmiotowego	programu.

Ustalając	 przytoczone	 wyżej	regulacje	 w	 uchwale	 nr	 0007.XXVIII.231.2017	 z	 dnia	 30	 maja
2017	r.	 (ze	zm.)	Rada	Miejska	zdecydowała	o	okresie	 jej	obowiązywania.	Prowadzi	 to	do	wniosku,
iż	 organ	 stanowiący	 badaną	 uchwałą	 wprowadził	 zmiany	 postanowień	 Regulaminu	 bez	 podstawy
prawnej,	bowiem	nie	mógł	dokonać	zmiany	regulacji,	które	przestały	obowiązywać.

Biorąc	powyższe	pod	uwagę,	Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	orzekło
jak	w	sentencji	uchwały.

Na	 niniejszą	 uchwałę	Radzie	Miejskiej	 Złotoryi	 przysługuje	 skarga,	 którą	wnosi	 się	 do	Woje-
wódzkiego	Sądu	Administracyjnego	we	Wrocławiu,	ul.	Świętego	Mikołaja	78/79,	za	pośrednictwem
Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu,	 w	 terminie	 30	 dni	 od	 daty	 doręczenia
uchwały.

Zastępca	Przewodniczącego	Kolegium
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	

we	Wrocławiu

Marek	Głód
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