
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W   OPOLU  

Uchwała nr    16/79/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 23 lipca 2008 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 2001 r. 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 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, nr 173, poz. 1218) 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 XXIV/304/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie 

zmiany uchwały w części dotyczącej załącznika nr 1 „Sprawozdanie z wykonania prac lub robót 

(zadania)” w brzmieniu „niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są 

zgodne ze stanem faktycznym, a także znana mi jest odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu 

karnego” z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 81 ust. 

1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

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

W dniu 11 lipca 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XXIV/304/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany 

uchwały, w której treści znowelizowano brzmienie załącznika nr 2 „Sprawozdanie z wykonania 

prac lub robót (zadania)” uchwały nr IV/38/2007 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 nadając mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały nr XXIV/304/08. W 

przedmiotowym akcie  normatywnym zawarto m.in. regulację o następującej treści: „Niniejszym 

oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, a także 

znana mi jest odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu karnego”. 

Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 23 lipca 2008 r. przedstawiciel Gminy, 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ 

nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo w 

konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności bądź też 

wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią orzeczniczą 

Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących 
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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). Stosownie do brzmienia art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych 

ustawami do kompetencji rady gminy. W powołanych ramach ustrojowych sytuować należy 

dyspozycję art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którą 

„organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa ustala zasady udzielania dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane”, o których mowa w cyt. przepisie 

prawa.  

Jak wynika z brzmienia przywołanych przepisów zakres stosunków normowanych przedmiotową 

uchwałą mającą status aktu prawa miejscowego (tj. źródła powszechnie obowiązującego prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania organów, które je ustanowiły) Rada Miejska w 

Kluczborku może kształtować wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa, zatem 

zawarte w treści przywołanego załącznika nr 2 brzmienie „niniejszym oświadczam, że wszystkie 

dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, a także znana mi jest 

odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu karnego” wykracza poza zakres kompetencji organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do kształtowania zakresu przedmiotowego 

uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Należy w tym miejscu jednoznacznie stwierdzić, 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 przedmiotowej uchwały.  

W tym stanie Kolegium wskazuje, iż w normatywnym zakresie przedmiotu ustalenia zasad udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane z art. 81 ust. 1 ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a więc reguł technicznych przekazania i rozliczenia 

dotacji - brak jest prawnych podstaw do określania aktem prawa miejscowego obowiązków pod 

rygorem odpowiedzialności karnej. 

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 

 

 

 


