
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    O P O L U  

 

U c h w a ł a      Nr   16/72/2007 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 20 lipca 2007 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  (tekst jedn.- DzU z 2001r. nr 

55, poz. 577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. 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 2006 r.  nr 249, poz. 1832) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 

23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU 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) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć  

§ 10 ust. 4 uchwały nr VIII/52/07 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 czerwca 2007 r. w 

sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z 

powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (DzU  nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 

 

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

W dniu 5 lipca 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

VIII/52/07 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnień określenia 

zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

W podstawie prawnej uchwały powołano art. 81 ust. l ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, który dotyczy dotacji udzielanych z budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Jak wynika z § l uchwała reguluje: 

• warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i 

robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

• rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację, 

• tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji, 

• postanowienia, jakie powinna zawierać umowa o udzielenie dotacji, 

• zasady rozliczania dotacji, kontroli rozliczenia i zwrotu dotacji do budżetu Gminy Jemielnica, 

• sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach. 

 

Rada Gminy w Jemielnicy ustalając zasady rozliczenia dotacji w treści § 10 ust. 4 

uchwały postanowiła, że „do sprawozdania dołącza się oświadczenie o zgodności 
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dołączonych danych ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 

Kodeksu Karnego”. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 20 lipca 2007 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Wstępnie wskazać należy na wynikającą z art. 7 konstytucji zasadą praworządności, zgodnie 

z którą „organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”. Organy te 

mogą działać tylko w tych granicach. O ile więc jednostka ma swobodę działania zgodnie z 

zasadą, że co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo, jest dozwolone, to organy władzy 

publicznej mogą działać tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia. 

Stosownie do brzmienia dyspozycji art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami 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. 

W postanowieniu § 10 ust. 4 uchwały przewidziano składanie przez beneficjentów przy 

sprawozdaniu z rozliczenia dotacji oświadczeń o zgodności danych ze stanem faktycznym 

wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego. Należy zaznaczyć, że art. 

233 § 1 Kodeksu karnego wiąże odpowiedzialność z zeznaniem składanym w „postępowaniu 

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy". Tymczasem właściwe 

czynności w zakresie rozliczenia dotacji nie są czynnościami dokonywanymi „na podstawie 

ustawy", ale na podstawie tej uchwały. Tak samo do tego rodzaju spraw nie znajdzie zastosowanie 

odpowiedzialność z art. 233 § 6 Kodeksu karnego, gdyż w systemie prawnym brak jest 

„ustawy", której przepisy wiązałyby odpowiedzialność karną wnioskodawcy dotacji za podanie 

nieprawdy w swoim oświadczeniu składanym organowi. W konsekwencji zapis § 10 ust. 4 

uchwały narusza zakres regulacji do której upoważniona jest rada gminy dyspozycją art. 81 ust. 

1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

Kolegium Izby wskazuje przy tym, że świadome podanie nieprawdy w sprawozdaniu z 

rozliczenia dotacji naraża na odpowiedzialność karną skarbową z art. 82 ustawy - Kodeks karny 

skarbowy, co wskazano w treści § 8 pkt 8 uchwały, regulującego obligatoryjne elementy umowy o 

dotację. 

W związku z powyższym w ocenie Kolegium Izby, kompetencje rad gmin w zakresie 

określania zasad udzielania dotacji z art. 81 ust. l ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, a więc reguł technicznych przekazania i rozliczenia dotacji - nie obejmują 

możliwości decydowania i wprowadzania aktem prawa miejscowego obowiązków pod rygorem 

odpowiedzialności karnej. 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

 Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

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

Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

              Przewodniczący Kolegium 


