
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W   OPOLU  

Uchwała nr    18/92/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 24 września 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  

uchwał Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r.: 

1) nr XXVI/326/08  w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

2) nr XXVI/327/08 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane 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 z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w zw. z § 2 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 (Dz.Urz.Woj.Opols. Nr 19, poz. 880; z 2008 r. Nr 58, poz. 

1757). 

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

W dniu 19 września 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwały 

Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r.: 

1) nr XXVI/326/08 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

2) nr XXVI/327/08 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

w których treści przywołując w podstawie prawnej dyspozycje art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o 

samorządzie gminnym oraz § 4 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, zawarto rozstrzygnięcia o tożsamym charakterze dotyczące przyznania dotacji na 

dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków określając 

wysokość dotacji wg kryterium procentowych nakładów netto koniecznych robót.   
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Wykazane kryterium uzasadniające wysokość przyznanych dotacji wiązać należy z 

podjęciem przez Radę Miejską w Kluczborku w dniu 3 września 2008 r. uchwały nr XXVI/319/08 

w sprawie zmiany uchwały, która znowelizowała brzmienie § 2 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 w części dotyczącej określenia kryterium udzielonej 

dotacji (w miejsce dotychczasowego określenia „nakładów koniecznych na wykonanie prac” 

wprowadzono „nakładów netto koniecznych na wykonanie prac”). 

Odnotować w tym miejscu należy, iż stosownie do rangi aktu prawa miejscowego powołanej 

uchwały nr XXVI/319/08 w sprawie zmiany uchwały zawarto w jej  treści (§ 3) zapis o wejściu w 

życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Jak wynika z złożonych przez Burmistrza Miasta Kluczbork wyjaśnień (sygn. GM.7102-

1/07/08 z 23.09.2008 r.) Gmina Kluczbork przyznaje, iż ww. uchwałach błędnie określono termin 

ich wejścia w życie, tj. „z dniem podjęcia”. Biorąc pod uwagę zapisy uchwały nr XXVI/319/08 

Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały określone wyżej 

uchwały mogły zostać podjęte z zapisem „z dniem podjęcia” po wejściu w życie zmiany 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, tj. po 14 dniach od opublikowania 

zmiany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Wobec powyższego Gmina Kluczbork 

ponownie podejmie uchwały, których dotyczy wyjaśnienie po wejściu w życie uchwały nr 

XXVI/319/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały.  

Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 24 września 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 

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).  

Podejmując przedmiotowe uchwały Rada Miejska w Kluczborku w podstawie prawnej przywołała 

dyspozycje przepisu powszechnie obowiązującego - art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie 

gminnym oraz aktu prawa miejscowego - § 4 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 w brzmieniu określonym publikatorem Dz.Urz.Woj.Opols. Nr 19, poz. 880; z 

2008 r. Nr 58, poz. 1757. 

Stosownie do regulacji 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 „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, 
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powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ 

uchwale”. 

Jak wynika z brzmienia przywołanych przepisów zakres stosunków normowanych przedmiotową 

uchwałą określającą zasady udzielania dotacji i mającą status aktu prawa miejscowego (tj. źródła 

powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania organów, 

które je ustanowiły) zakreśla podstawy możliwości kształtowania przez Radę Miejską w 

Kluczborku sfery decyzyjnej związanej z udzieleniem indywidualnemu podmiotowi dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. 

W ustalonym stanie podstawy tej nie może stanowić akt prawa miejscowego – uchwała nr 

XXVI/319/08 z dnia 3 września 2008 r., który w dniu 3 września 2008 r. nie posiadał mocy 

obowiązującej, a zatem nie mógł stanowić podstawy dokonania zmian uchwał wyszczególnionych 

w sentencji rozstrzygnięcia. 

Zaakcentować w tym miejscu należy, iż powyższe twierdzenie uzasadnia przywołana przez Radę 

Miejską w Kluczborku w podstawie prawnej uchwał legitymacja § 4 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 w brzmieniu określonym publikatorem Dz.Urz.Woj.Opols. 

Nr 19, poz. 880; z 2008 r. Nr 58, poz. 1757. 

W tym stanie stwierdzić należy, iż podjęte w dniu 3 września 2008 r. przez Radę Miejską w 

Kluczborku uchwały: 

1) nr XXVI/326/08  w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

2) nr XXVI/327/08 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

nie znajdują uzasadnienia w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (DzU z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w zw. z § 2 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 w brzmieniu określonym w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego (z 2007 r. Nr 19, poz. 880; z 2008 r. Nr 58, poz. 1757). 

 

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 

 

 

 


