
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W OPOLU 

 

Uchwała nr  18/57/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

z dnia 28 lipca 2011 r. 

 
Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; 

zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU 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; z 2009 r. nr 

157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

w uchwale nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie 

udzielenia dotacji na sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, naruszenie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami w zw. z § 7 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XX/147/2008 Rady 

Miejskiej w Głogówku z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, polegające na zaniechaniu określenia obiektu zabytkowego, na 

którym wykonane będą prace remontowe i konserwatorskie finansowane z dotacji.  

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

W dniu 30 czerwca 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji 

na sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, w której (§ 1) zawarto postanowienia o udzieleniu dotacji na sfinansowanie prac 

remontowych i konserwatorskich wg załącznika nr 1 do uchwały, tj. dla następujących podmiotów: 

 Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Jadwigi Księżnej Śl. w Szonowie  10.000,00 zł 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. WNMP w Biedrzychowicach   10.000,00 zł 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Wierzchu   10.000,00 zł 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. WNMP w Kazimierzu     10.000,00 zł 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. NNMP w Kierpniu    10.000,00 zł 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. WNMP w Racławicach Śl.     9.952,06 zł  

W powołanej uchwale nie określono obiektu zabytkowego, na którym wykonane będą prace 

remontowe i konserwatorskie finansowane z dotacji.  

Jak wynika z pisemnych wyjaśnień (z dnia 26.07.2011 r.) złożonych przez Burmistrza Głogówka 

podstawą prawną uchwały poza ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami jest przede wszystkim uchwała Rady Miejskiej w Głogówku z dna 23 kwietnia 

2008 roku - określająca zasady przyznawania dotacji. Podstawą do przyznania dotacji -  jest wniosek 

beneficjenta złożony według ustalonego wzoru. Przepis art. 81 ust. 1 ustawy z 2003 r. p ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami nie daje podstaw do określenia przez organ stanowiący jednostki 
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samorządu terytorialnego katalogu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na jaki może być udzielona dotacja z budżetu tej 

jednostki. Zakres wyżej wymienionych prac, na jaki może być udzielona dotacja jest zawarty w art. 

77 tej ustawy (...) Zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego może w podjętej uchwale określić zasady przyznawania dotacji w sposób ogólny, 

jednolity dla wszystkich podmiotów ubiegających się o dotację. Jednakże imienne wskazanie 

podmiotu oraz kwoty przyznanej dotacji winno być określone w odrębnej uchwale organu 

stanowiącego (...) 

W ocenie organu wykonawczego Gminy Głogówek brak jest podstaw prawnych w istocie do 

ponownego wpisywania w uchwale w sprawie udzielenia dotacji konkretnym podmiotom -

 szczegółowych informacji o przeznaczeniu dotacji - te elementy zawarte są bowiem we wniosku, 

który po analizie jest przedstawiany radzie, ta zaś podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji i jej 

wysokości. Integralną zaś częścią dokumentacji jest wniosek, uchwała o zasadach i wreszcie uchwała 

przyznająca dotacje. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na 28 lipca 2011 r. przedstawiciel Gminy zawiadomionej 

prawidłowo, nie stawił się. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

W podstawie prawnej uchwały nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20 czerwca 

2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przywołano legitymację art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zw. z uchwałą nr XX/147/2008 Rady 

Miejskiej w Głogówku z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 

Stosownie do brzmienia art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: 

 (ust. 1) 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 województwa, na zasadach 

określonych w podjętej przez ten organ uchwale; 

 (ust. 2) dotacja, w zakresie określonym w art. 77, może być udzielona w wysokości do 

100 % nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. 

Jak jednoznacznie wynika z literalnego brzmienia § 7 ust. 1  uchwały nr XX/147/2008 Rady 

Miejskiej w Głogówku z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na 

sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków: 

 Dotację przyznaje Rada Miejska w Głogówku w uchwale określającej: 

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację; 

2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano 

dotację, 

3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym, a w przypadku z ust. 4 kwotę do przekazania 

w roku następnym. 

W tym stanie zaniechanie określenia - w treści uchwały nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w 

Głogówku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac 

remontowych i konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - obiektu 

zabytkowego, na którym wykonane będą prace remontowe i konserwatorskie finansowane z 

dotacji udzielonej z budżetu gminy, implikuje  wskazaniem naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 
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23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zw. z § 7 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 

XX/147/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

 

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

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

do wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

 

 

Przewodniczący Kolegium   


