
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr 23/54/2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 3 listopada 2010 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 (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154, poz. 1800;  

z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. 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 (DzU z 2001 r. nr 142,  

poz. 1591; z 2002 r. 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. 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 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 

nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r.  

nr 28 poz. 142, nr 28 poz. 146, nr 106, poz. 675)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu  

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr LXXII/776/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zasad 

i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie 

Gminy Opole, nie stanowiących wyłącznej własności Gminy, z powodu naruszenia art.71,  

art. 77 oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad za-

bytkami (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 w Opolu doręczono uchwałę nr LXXII/776/10 Rady 

Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie 

dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabyt-

kach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, nie stanowiących 

wyłącznej własności Gminy. Powołując w podstawie prawnej uchwały m.in. art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 221  

ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Miasta Opola określiła 

warunki ubiegania się o dotację. W przedmiotowej uchwale Rada postanowiła m.in., że : 

- dotacja może być udzielona każdemu kto jest właścicielem i posiada tytuł prawny 

do obiektu (wpisanego do rejestru zabytku), wynikający z prawa własności, użytkowania wie-

czystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowe-

go (§ 3 ust. 1 uchwały),  
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- udzielenie dotacji  może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku 

wniosku o udzielenie dotacji (§ 7  ust.1 uchwały), 

- dotacja może obejmować nakłady konieczne na działania zmierzające do wyekspono-

wania ważnych dla miasta obiektów zabytkowych, polegających na iluminacji obiektu 

(§ 4  pkt 4 uchwały), 

- wydatkowanie środków pochodzących z dotacji następuje zgodnie z postanowieniami 

ustawy prawo zamówień publicznych (§ 8  ust. 3 uchwały), 

- umowa z Dotowanym określa pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej  

Dotowanego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydawaniu środków 

otrzymanej dotacji  (§ 10  ust. 2 pkt 8 uchwały), 

- Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Opola prowadzi dokumentację 

udzielonych przez Radę Miasta Opola dotacji oraz informuje inne organy uprawnione  

do udzielania dotacji na prace lub roboty przy zabytkach (§ 14  ust. 1 uchwały). 

 

Uczestniczący w posiedzeniu Kolegium przedstawiciele Miasta Opola wyjaśnili, co na-

stępuje: 

Odnośnie powołania w podstawie prawnej uchwały Rady Miasta Opola przepisu art. 221 

ust. 4 ustawy o finansach publicznych, nie było zamiarem Rady ograniczenie udzielenia dota-

cji jedynie do podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających 

w celu osiągnięcia zysku, bowiem z dotacji mieliby korzystać właściciele obiektów zabytko-

wych jak i posiadacze, bez względu na to czy to podmioty należące do sektora finansów pu-

blicznych, czy podmioty niepubliczne. 

Odnośnie zakresu przedmiotowego udzielanych dotacji, dotacja może być udzielona na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku określone w § 4 

uchwały, a iluminacja nie mieści się w katalogu określonym przez ustawodawcę.  

 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak stanowi przepis 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 kon-

serwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także organizację or-

ganów ochrony zabytków.  

Zgodnie z treścią art. 71 ust. 1 ustawy, w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami 

osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający 

z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rze-

czowego albo stosunku zobowiązaniowego finansuje prowadzenie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku. Natomiast, w myśl przepisu art. 81 

ustawy, organ stanowiący gminy może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restaurator-

skie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru w trybie określonym odrębny-

mi przepisami, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. 

W świetle treści przepisu art. 71 ust. 1 ustawy, gmina nie ma prawa ani ograniczać,  

ani rozszerzać kręgu podmiotów uprawnionych, tj. posiadających tytuł prawny do zabytku,  

do otrzymania dotacji. Tym samym, zapis § 3 ust. 1 uchwały Rady Miasta Opola wskazujący 

właściciela obiektu wpisanego do rejestru zabytków jako jedynie uprawnionego do otrzyma-

nia dotacji narusza wskazany art. 71 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
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Zgodnie z treścią art. 77 ustawy, dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i robo-

ty budowlane może obejmować nakłady konieczne na: 

 1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 

 2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; 

 3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 

 4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; 

 5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; 

 6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 

 7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 

 8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie 

niezbędnym dla zachowania tego zabytku; 

 9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite 

odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 

50 % oryginalnej substancji tej przynależności; 

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych 

odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które 

posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicz-

nych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabyt-

kowego układu parku lub ogrodu; 

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac 

i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15; 

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

 

Przepis art. 77 ustawy określa więc katalog zamknięty zakresu dotacji na prace konserwa-

torskie, restauratorskie i roboty budowlane, tym samym Rada Miasta Opola poprzez określe-

nie w treści § 1  ust. 1 pkt 1 oraz § 4  ust.1 pkt 4 uchwały przeznaczenia dotacji na  sfinanso-

wanie iluminacji, naruszyła przepisy art. 77 i art. 81 ustawy, bowiem rozszerzyła ustawowy 

przedmiotowy zakres dotacji o roboty instalacyjne i materiały związane z iluminacją zabyt-

kowego obiektu. 

Ponadto, za wykraczające poza kompetencje Rady Miasta Opola, a więc naruszające 

przepis art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Kolegium uznało zapisy 

uchwały o: 

- wydatkowaniu środków pochodzących z dotacji zgodnie z postanowieniami ustawy 

prawo zamówień publicznych (§ 8  ust. 3 uchwały), 

- treści umowy z Dotowanym zawierającej pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej 

skarbowej Dotowanego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydawaniu 

środków otrzymanej dotacji  (§ 10  ust. 2 pkt 8 uchwały), 

- obowiązku prowadzenia przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Opo-

la dokumentacji udzielonych przez Radę Miasta Opola dotacji oraz informowania innych or-

ganów uprawnionych do udzielania dotacji na prace lub roboty przy zabytkach (§ 14  ust. 1 

uchwały). 

 Uchwała organu stanowiącego gminy, podjęta na podstawie przepisu art. 81 ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, określająca  zasady udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
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zabytków, stanowi przepis prawa miejscowego, a więc musi zawierać sformułowania jasne, 

wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu 

interpretacyjnego (por. wyrok NSA z dnia 6.06.1995 r., sygn. akt SA/Gd 2949/94- pub. OSS 

1996/3/91). Zdaniem Kolegium, powyższych wymogów nie spełniają : 

- powołany w podstawie prawnej uchwały Rady miasta Opola przepis art. 221 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związany z dotacjami dla podmiotów nie-

zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku  

oraz zapis § 7  ust. 1 uchwały  -  w kontekście ograniczenia kręgu podmiotów uprawnionych 

do dotacji, wynikającego z treści § 3 ust. 1 uchwały Rady Miasta Opola,   

- pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej Dotowanego za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych przy wydawaniu środków otrzymanej dotacji, zawarte 

w treści § 10  ust. 2 pkt 8 uchwały, z uwagi na konieczność rozróżnienia  odpowiedzialności 

karnej skarbowej, o której mowa w art. 82  ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny 

skarbowy, od odpowiedzialności, o której mowa w art. 9  ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

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 Admi-

nistracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 

 

 


