
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr 13/69/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 4 czerwca 2008 r. 
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, 

poz. 984; z 2003 r. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114,  

nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104)  oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, 

nr 113, poz. 984;  nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r.  

nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173,  

poz. 1218)  Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu 

 

 

w s k a z u j e  

 

w § 4 ust. 4 uchwały nr XVII/141/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 maja 2008 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Skarbimierz na prace konser-

watorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

naruszenie art.  81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad za-

bytkami (DzU z 2003 r.  nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e  

W dniu 21 maja 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XVII/141/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie określenia za-

sad udzielania dotacji z budżetu gminy Skarbimierz na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W podstawie prawnej 

uchwały, powołując przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 81 

ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Rada Gminy Skarbimierz określiła 

tryb postępowania podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji celowej na dofinanso-

wanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku oraz spo-

sób jej rozliczania i  kontroli. W § 3 ust. 2 uchwały, Rada postanowiła, że „w uchwale Rady 

Gminy Skarbimierz w sprawie przyznania dotacji, określa się nazwę podmiotu otrzymującego 

dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację  oraz kwotę przyznanej 

dotacji”, natomiast w § 4 ust. 4 uchwały Rada postanowiła, że w uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz wa-

runków realizacji zadania, w formie aneksu do umowy. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 4 czerwca 2008 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się.  



W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zasady finansowania opieki nad zabytkami regulują przepisy ustawy z dnia 23 lipca  

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jak wynika z treści art. 71 ustawy, obo-

wiązek finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym 

zabytku  spoczywa, co do zasady, na osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadają-

cej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwa-

łego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Zgodnie  

z treścią art. 81 ust. 1 powołanej ustawy, w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu woje-

wództwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.  

Zgodnie z tezą z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 

6 czerwca 1995 r. (sygn. akt SA/Gd 2949/94), określone w przepisach prawa normy powinny 

być sformułowane w sposób jednoznaczny, czytelny i wyczerpujący, uniemożliwiający sto-

sowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego. Powyższe ma 

szczególne znaczenie w odniesieniu do przepisów aktu prawa miejscowego, a takim jest bez 

wątpienia przedmiotowa uchwała Rady Gminy Skarbimierz. Zdaniem Kolegium, zapis § 4 

ust. 4 uchwały nr XVII/141/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 maja 2008 r., w kontek-

ście zakresu prac lub robót, na wykonanie których przyznano dotację na podstawie przepisu § 

3 ust. 2 uchwały, nie spełnia powyższych cech, albowiem wykonanie uchwały w tej części 

może wykroczyć poza zakres prac lub robót ustalony przez Radę, tym samym  narusza prze-

pis art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku nie-

istotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się  

do wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - 

na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu Admi-

nistracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w ter-

minie 30 dni od daty jej doręczenia. 
 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 


