
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W   OPOLU  

Uchwała nr    26/109/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 20 listopada 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) 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; z 2007 r. nr 48, poz. 327) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

§ 1 uchwały nr XV/180/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2007 r. w sprawie 

przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków w części dotyczącej brzmienia „oświetlenie zewnętrzne kościoła 

oraz” a także „walorów estetycznych oraz” z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (DzU z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w zw. z § 4 

uchwały nr IV/38/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub  

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz. Województwa 

Opolskiego z 2007 r. nr 19, poz. 880). 

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

 

W dniu 14 listopada 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

XV/180/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyznania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków, w której treści postanowiono o przyznaniu dotacji na dofinansowanie robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. 

Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku na oświetlenie zewnętrzne kościoła oraz 

instalację dla monitoringu, celem walorów estetycznych oraz zabezpieczenia przed dewastacją 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Jak wynika ze złożonych dnia 16 listopada 2007 r. wyjaśnień sygnowanych przez Burmistrza 

Kluczborka Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku 

złożyła wniosek o dofinansowanie robót budowlanych, tj. instalacji monitoringu. Wartość prac 

określono na kwotę 40.288,56 zł, udział własny Parafii na kwotę 5,7% tej kwoty. Wniosek o dotacje 

obejmował kwotę 38.000 zł, tj. 94,3% wartości tych robót. Jednocześnie Parafia w kosztorysie 

oprócz robót monitoringu ujęła roboty instalacji oświetlenia. Wartość całości tych robót to 63.000 

zł. Jak wynika z wyjaśnień pracowników do zapisu § 1 uchwały na etapie jej sporządzania w 

merytorycznym wydziale przeniesiono zapisy kosztorysu, natomiast w § 2 ujęto właściwie kwotę z 

wniosku Parafii. Dotacja zatem faktycznie dotyczy nakładów na instalację monitoringu, bez 

oświetlenia. 

Wraz z wyjaśnieniami przedłożono wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, z którego 
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treści wynika, iż planowany zakres rzeczowy prac określonych wyłącznie jako „instalacja dla 

monitoringu” w kwocie ogółem 40.288,56 zł zostanie sfinansowany: 

− dotacją o którą ubiega się wnioskodawca z budżetu gminy Kluczbork w wys. 38.000 zł (94,3% 

udziału w całości kosztów), 

− środkami własnymi wnioskodawcy w wys. 2.288,56 zł (5,7% udziału w całości kosztów).  

Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 20 listopada 2007 roku przedstawiciel Gminy, 

zawiadomionej prawidłowo stawił się podnosząc, iż w świetle ustalonego stanu faktycznego którego 

prawidłowości nie kwestionuje wnosi o dokonanie jego oceny w płaszczyźnie nieistotnego 

naruszenia prawa lub orzeczenie nieważności § 1 uchwały w części dotyczącej brzmienia  

„oświetlenie zewnętrzne kościoła oraz” a także „walorów estetycznych oraz”.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do brzmienia dyspozycji art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 

wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań 

określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na zadania własne jednostek samorządu 

terytorialnego. Powołaną normę w kontekście ustrojowo zakreślonej materii przedmiotu ochrony 

zabytków interpretować należy  w odniesieniu do dyspozycji art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie 

gminnym stanowiącej, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 

gminy; w szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i 

innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.  

W aspekcie identyfikacji prawnych ram powołanego zakresu działania jednostek samorządu 

terytorialnego przywołać w tym miejscu należy ustawę o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, która – jak wynika z literalnej treści art. 1 - określa przedmiot, zakres i formy ochrony 

zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 

przy zabytkach, a także organizację organów ochrony zabytków.  

Kolejne normy prawne zawarte w szczególności w dyspozycjach sytuowanego w  Rozdziale 7 

„Zasady finansowania opieki nad zabytkami” przepisu art. 81 ust. 1 cyt. ustawy, zgodnie z którym 

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, umożliwiają dokonanie wykładni zgodnego z prawem dysponowania środkami 

publicznymi związanej nie tylko z koniecznością zaplanowania wydatku w budżecie gminy, lecz 

również powinnością podjęcia dwóch uchwał zastrzeżonych do kompetencji organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego, tj. uchwały określającej tryb i zasady udzielania dotacji oraz   

następczej w stosunku do niej - uchwały o przyznaniu dotacji konkretnemu podmiotowi. 

Odnotować przy tym należy, iż naruszenie określonej w akcie prawa miejscowego procedury 

udzielania dotacji  może implikować stwierdzeniem przez organ nadzoru nieważności (w całości 

lub w części) uchwały w sprawie przyznania dotacji. Przyjąć bowiem za ukształtowaną linią 

orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów 

skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć należy 

naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej 

podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa materialnego – przez 

wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok 

NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn.  SA/Wr  949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 

1459/97).  

W odniesieniu do przywołanych stwierdzeń wskazać należy, iż Rada Miejska w Kluczborku 

uchwałą nr IV/38/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z 

budżetu gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków określając tryb postępowania rozstrzygnęła w § 4 co do 

zasady, iż udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku o udzielenie dotacji 

określającego m.in. zakres rzeczowy prac lub robót (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały), a 

następnie w § 5 ust. 1 i 2 cyt. uchwały postanowiła, iż podejmując ostateczną decyzję o przyznaniu 



3 

dotacji określi nazwę podmiotu otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których 

przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji. 

Jak jednoznacznie wynika z ustalonego stanu faktycznego przedmiot § 1 Uchwały nr XV/180/07 

Rady Miejskiej w Kluczborku z 30 października 2007 r. w części stanowiącej „o oświetleniu 

zewnętrznym kościoła celem walorów estetycznych” jako nie związany z treścią złożonego przez 

uprawniony podmiot wniosku o udzielenie dotacji (dotyczącego wyłącznie instalacji monitoringu w 

celu zabezpieczenia obiektu przed dewastacją) nie może tym samym znajdować normatywnego 

uzasadnienia zarówno w przywołanej w podstawie prawnej legitymacji § 4 cyt. uchwały nr 

IV/38/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. jak i dyspozycji art. 81 ust. 1 cyt. ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami.  

W tym stanie akcentowane w złożonych wyjaśnieniach okoliczności błędnego określenia na etapie 

opracowania projektu uchwały przedmiotu wykorzystania dotacji w kontekście intencji podjęcia 

uchwały związanych wyłącznie z przyznaniem dotacji na instalację monitoringu, bez oświetlenia 

uzasadniają zdaniem Kolegium orzeczenie nieważności uchwały w części zakreślonej sentencją 

rozstrzygnięcia nadzorczego. Jednocześnie Kolegium wskazuje, iż przedmiotem postępowania 

nadzorczego jest uchwała jednostki samorządu terytorialnego umożliwiająca - w świetle literalnego 

brzmienia § 1 - podmiotowi otrzymującemu dotację jej przeznaczenie na oświetlenie zewnętrzne 

kościoła oraz instalację dla monitoringu, celem walorów estetycznych oraz zabezpieczenia przed 

dewastacją przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zatem zidentyfikowane na podstawie 

złożonych wyjaśnień intencje podjęcia przedmiotowej  uchwały w świetle ustawowego kryterium 

zgodności z prawem nadzoru nad działalnością gminną nie mogły rzutować na odmienną ocenę 

uchwały nr XV/180/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2007 r. w sprawie 

przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 

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 

 

 


