
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr   21/80/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 9 września 2009 r. 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. 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. 82 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. 

- DzU nr 142, poz. 1590; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 153, poz. 1271, nr 

214, poz. 1806; z 2003 r. DzU nr 162, poz. 1568; z 2004 r. DzU nr 102, poz. 1055, nr 116, 

poz. 1206, nr 167, poz. 1759; z 2006 r. DzU nr 126, poz. 875, nr 227, poz. 1658; z 2007 r. 

DzU nr 173, poz. 1218; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 216, poz. 1370, 223, poz. 1458)  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a Ŝ n o ś ć  

uchwały nr XXXIV/368/2009 Sejmiku Województwa  Opolskiego z dnia 14 sierpnia 2009 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych 

Województwa Opolskiego w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie 

województwa opolskiego w części dotyczącej określenia przedmiotu dotowania zawartego  

w Załączniku do w/w uchwały w pozycji: 

 -74 - konserwacja dokumentu wystawionego przez księcia Władysława Piasta 

Opolskiego w dniu 21 kwietnia 1384 r., pisanego na pergaminie, z zachowaną pieczęcią 

woskową przedstawiającą rycerza na koniu, 

-75 - konserwacja dokumentu wystawionego przez cesarza Ferdynanda II w 1561 r., 

pisanego na pergaminie, w sprawie sprzedaŜy prudnickiego zamku, 

w związku z naruszeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 ze zm.). 

 

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

Regionalnej Izbie Obrachunkowej doręczono  uchwałę nr XXXIV/368/2009 Sejmiku 

Województwa  Opolskiego z dnia 14 sierpnia 2009 w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia 

Konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego  

w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa opolskiego. 

Przedmiotową uchwałą powołując w podstawie prawnej art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 ze zm.),  

art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 

§ 6 pkt 10 uchwały nr XXXII/345/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 

2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

znajdujących się na obszarze województwa opolskiego, Sejmik Województwa Opolskiego 
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postanowił m.in. o udzieleniu dotacji podmiotowi wskazanemu w pozycji 74 oraz 75 

Załącznika do w/w uchwały, tj. Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku na: 

- konserwację dokumentu wystawionego przez księcia Władysława Piasta Opolskiego  

w dniu 21 kwietnia 1384 r., pisanego na pergaminie, z zachowaną pieczęcią woskową 

przedstawiającą rycerza na koniu, 

- konserwację dokumentu wystawionego przez cesarza Ferdynanda II w 1561 r., pisanego 

na pergaminie, w sprawie sprzedaŜy prudnickiego zamku. 

W piśmie nr DKS.V.0724-3-14/09 Marszałek Województwa Opolskiego wyjaśnił, iŜ: 

wszystkie przedmioty dotowania wpisane są do rejestru zabytków za wyjątkiem poz. 74 i 75, 

które wpisane są do inwentarza muzealnego. Do rejestru na mocy przepisu art. 11 ustawy  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie wpisuje się zabytku wpisanego do inwentarza 

muzeum lub wchodzącego w skład narodowego zasobu bibliotecznego. Stosując zapis 

wyłączający moŜliwość wpisu muzealiów do rejestru zabytków ustawodawca zrównał oba 

wpisy w skutkach prawnych (Prawo muzeów, red. J. Włodarski, K. Zeidler, Warszawa 2008, 

 s. 29). 

Na posiedzenie Kolegium stawili się przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego, 

tj. Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego oraz Kierownik Referatu Upowszechniania Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w w/w Departamencie. Wyjaśnili, iŜ  o tym, Ŝe muzealia stanowią jedną z form 

ochrony zabytków w zakresie moŜliwości udzielenia dotacji na podstawie ustawy o zabytkach 

i opiece nad zabytkami  przesądza wspólny rodowód ustawy o zabytkach i opiece nad 

zabytkami oraz ustawy o muzeach, tj. ustawa z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury. 

Ponadto przedstawiciel jednostki dodał, iŜ zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami do rejestru zabytków nie wpisuje się zabytku wpisanego do 

inwentarza muzeum lub wchodzącego w skład narodowego zasobu bibliotecznego, co 

oznacza, iŜ wpis do inwentarza  muzeum jest równoznaczny z wpisem do rejestru zabytków.  

Wskazano, iŜ na podstawie uchwały nr XXXII/345/2009 Sejmiku Województwa 

Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego muzea mogą składać 

wnioski o dotowanie prac konserwatorskich, ale mogą równieŜ zastosować inny rodzaj 

dofinansowania.  

Przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego przedłoŜył teŜ na okoliczność badanej 

sprawy pismo nr ZR-AS-433-142/09 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

 z dnia 3 września 2009 r. skierowane do Dyrektora Departamentu Kultury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W przedmiotowym piśmie Opolski 

Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował o zakresie stosowania przepisu art. 10  

i art. 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stwierdzając m.in., iŜ: zgodnie 

 z art. 10 powołanej wyŜej ustawy, zabytek ruchomy wpisuje się do rejestru zabytków na 

podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek 

właściciela tego zabytku, a w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub 

nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę wojewódzki konserwator zabytków moŜe wydać 

z urzędu decyzję o wpisie zabytku ruchomego do rejestru; 

Do w/w rejestru zabytków nie wpisuje się zabytku, który jest wpisany  do inwentarza 

muzeum lub wchodzi w skład narodowego zasobu bibliotecznego, o czym stanowi przepis art. 

11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 

z 2003 r., poz. 1568, z późn. zm.). 

Muzea gromadzą zabytki w statutowo określonym zakresie i sprawują opiekę nad nimi na 

zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 

 z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984). 
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W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak wynika z dyspozycji art. 82 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa stwierdzenie 

przez organ nadzoru, iŜ stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza 

prawo w konsekwencji moŜe implikować orzeczeniem w całości lub w części jej niewaŜności 

bądź teŜ wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią 

orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego naleŜy, iŜ do rodzajów naruszeń przepisów 

skutkujących niewaŜnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć 

naleŜy 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). 

Na wstępie zaznaczyć naleŜy, iŜ przedmiotowe rozstrzygnięcie nie neguje moŜliwości 

prawnych finansowania przez samorząd województwa wymienionych w sentencji zabytków 

lecz zastosowaną formę, wynikającą  z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

Stosownie do postanowień art. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

ustawa 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 takŜe 

organizację organów ochrony zabytków.  

Ochrona zabytków, o której mowa w art. 4 cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami w przeciwieństwie do określonej w art. 5 ustawy - opieki nad zabytkami, 

sprawowanej przez aktualnego właściciela zabytku lub posiadacza tego zabytku, realizowana 

jest przez organy administracji publicznej, czyli administracji rządowej i samorządowej, 

działające w publicznym interesie, zgodnie z przypisanymi im ustawowo kompetencjami.  

Formy ochrony prawnej zabytków w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków 

 i opiece nad zabytkami zostały enumeratywnie wyliczone w art. 7 tej ustawy. Zgodnie  

z powoływanym przepisem formą ochrony zabytków jest: 

 1) wpis do rejestru zabytków; 

 2) uznanie za pomnik historii; 

 3) utworzenie parku kulturowego; 

 4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 tej ustawy podlegają zatem jedynie zabytki 

wpisane do rejestru zabytków (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie Sygn. akt IV SA/Wa 163/07 z dnia 23 marca 2007 r., Lex nr 335145). 

Prawną ochronę zabytków w rozumieniu cyt. ustawy, wiązać naleŜy przedmiotowo m.in. 

z ostateczną decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisie zabytku do rejestru 

zabytków. 

Zgodnie z art. 8 ustawy rejestr zabytków, zwany w ustawie „rejestrem”, dla zabytków 

znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. 

Do rejestru zabytków, stosownie do art. 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami nie wpisuje się  zabytków  wpisanych do inwentarza muzeum, stanowiących 

muzealia w rozumieniu art. 21 ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. nr 5, 

poz. 24 ze zm.) i będących w posiadaniu tych jednostek organizacyjnych.  

Realizując zadania w zakresie ochrony zabytków w szczególności poprzez zapewnienie 

wsparcia finansowego, umoŜliwiającego trwałe zachowanie zabytków oraz ich 

zagospodarowanie i utrzymanie (art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), 

działając w oparciu o kompetencję wyznaczoną zakresem art. 81 ust. 1  w/w ustawy 

stanowiącym, iŜ w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace 
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konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

moŜe być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na 

zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale - Sejmik Województwa Opolskiego  

uchwałą nr  XXXII/345/2009 z dnia 26 maja 2009 r. określił zasady udzielania dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego. 

Zgodnie z § 2 cyt. uchwały z budŜetu województwa opolskiego mogą być udzielane 

dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze województwa opolskiego, 

posiadającym istotne znaczenie kulturowe, zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym 

w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Wskazać naleŜy, iŜ bezsprzecznie zarówno Ustawodawca w w/w normie prawnej art. 81 

ust. 1 ustawy jak i Sejmik Województwa Opolskiego w § 2 uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego, uzaleŜnił moŜliwość udzielenia dotacji przez jednostkę samorządu 

terytorialnego od spełnienia warunku, Ŝe dany zabytek jest wpisany do rejestru zabytków 

ustawowo zdefiniowanego nie natomiast do innej ewidencji, zbioru rejestrującego zabytki. 

W świetle przedstawionego stanu prawnego wyjaśnienia przedstawicieli jednostki 

samorządu terytorialnego, w szczególności, iŜ inwentarz muzealny jest toŜsamy z rejestrem 

zabytków w aspekcie moŜliwości udzielenia dotacji na mocy art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, nie zasługują na uwzględnienie. 

Odnosząc powyŜsze do postanowień uchwały nr XXXIV/368/2009 Sejmiku 

Województwa  Opolskiego z dnia 14 sierpnia 2009 w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia 

Konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego  

w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa opolskiego 

stwierdzić naleŜy, iŜ zawarcie w Załączniku w poz. 74 i poz. 75 postanowień  

o udzieleniu dotacji Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku na konserwację dokumentów 

wpisanych do inwentarza muzealnego tego muzeum narusza art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 

ze zm.). 

 

 Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

przysługuje - na zasadzie art. 86 ustawy o samorządzie województwa - skarga do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 

 

 


