
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  
 

Uchwała nr 16/36/2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 26 lipca 2010 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - DzU z 2001 r. nr 55, poz. 

577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; 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 2009 r. nr 157, poz. 1241) 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, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. DzU nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 

167, poz. 1759; z 2005 r. DzU nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. DzU nr 17, poz. 

128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. DzU nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 

2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. DzU nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 

1241; z 2010 r. DzU nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146)  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 XXXIX/300/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w 

sprawie przyznania dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej „Centrum” w Otmuchowie na remont 

budynku poł. Otmuchów Rynek 32,33; 

2. uchwały nr XXXIX/304/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w 

sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii Narodzenia N.M.P. w Kałkowie na 

remont kościoła filialnego p.w. „Podwyższenia Krzyża Świętego” w Bukowie;  

3. uchwały nr XXXIX/306/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w 

sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w 

Jarnołtowie na remont ołtarza głównego w kościele parafialnym w Jarnołtowie;  

4. uchwały nr XXXIX/308/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w 

sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Mikołaja w Kopernikach na 

wymianę okien w kościele filialnym w Kwiatkowie p.w. św. Fabiana i Sebastiana;  

 

- z powodu naruszenia 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  
 

Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniu 

7 lipca 2010 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej doręczono uchwały Rady Miejskiej  

w Otmuchowie z dnia 30 czerwca 2010 r.: 

- nr XXXIX/300/2010 w sprawie przyznania dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej 

„Centrum” w Otmuchowie na remont budynku poł. Otmuchów Rynek 32, 33,  
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- nr XXXIX/304/2010 w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii 

Narodzenia N.M.P. w Kałkowie na remont kościoła filialnego p.w. „Podwyższenia 

Krzyża Świętego” w Bukowie,  

- nr XXXIX/306/2010 sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Jarnołtowie na remont ołtarza głównego w kościele 

parafialnym w Jarnołtowie,  

- nr XXXIX/308/2010 w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. 

Mikołaja w Kopernikach na wymianę okien w kościele filialnym w Kwiatkowie p.w. św. 

Fabiana i Sebastiana.  

Uchwałami przyznano w/w podmiotom dotacje odpowiednio na: 

- remont elewacji zewnętrznej budynku poł. Otmuchów Rynek 32,33, 

- prace polegające na wykonaniu prac malarskich w kościele filialnym w Bukowie, 

- prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym w 

Jarnołtowie, 

- prace konserwatorskie przy wymianie okien w kościele filialnym w Kwiatkowie. 

W piśmie nr GK-4044-2/10 Burmistrz Otmuchowa poinformował, iż:  

-kościół filialny p.w. „Podwyższenia Krzyża Świętego” w Bukowie Rzymskokatolickiej 

Parafii Narodzenia N.M.P. w Kałkowie, 

- kościół filialny w Kwiatkowie p.w. św. Fabiana i Sebastiana Rzymskokatolickiej Parafii 

p.w. św. Mikołaja w Kopernikach, 

- kościół parafialny w Jarnołtowie Rzymskokatolickiej Parafii pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Jarnołtowie, 

- budynek poł. Otmuchów Rynek 32, 33 

wpisane są do Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego nie stawił 

się. 

W tym stanie 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). 

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 także 

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.  
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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 należy 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. 

Odnosząc powyższe do normy z art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz informacji Burmistrza Gminy stwierdzić należy, iż przyznanie dotacji na 

zabytki, które nie są wpisane do rejestru zabytków, a jedynie do gminnej ewidencji zabytków, 

wprost 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. 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 

 

 

 

 


