
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

Uchwała nr 10/20/2012 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 23 maja  2012 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 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  

§ 6 ust. 3 uchwały nr XIII/163/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z 26 kwietnia 2012 r.  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym  

w granicach administracyjnych Gminy Namysłów, w części dotyczącej postanowień 

sytuowanych w Załączniku nr 2 do uchwały „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji”  

o następującej treści: „Oświadczam (-my), pod rygorem odpowiedzialności karnej, że: 

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny podmiotu, 

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje oraz załączniki są zgodne 

z aktualnym stanem prawnym i faktycznym”, 

z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. z 2003 r., nr  162, poz. 1568 z późn.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 10 maja 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę  

 nr XIII/163/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z 26 kwietnia 2012 r.  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym  

w granicach administracyjnych Gminy Namysłów. 

 Przedmiotową uchwałą Rada Miejska, powołując w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 

pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, postanowiła m.in. w § 6 ust. 3 

w części dotyczącej Załącznika nr 2 do uchwały „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji” o 
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sytuowaniu oświadczeń następującej treści: „Oświadczam (-my), pod rygorem 

odpowiedzialności karnej, że: 

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny podmiotu, 

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje oraz załączniki są zgodne 

z aktualnym stanem prawnym i faktycznym”. 

 

W przekazanych Izbie w dniu 18 maja 2012 r. wyjaśnieniach wskazano, iż : „(…) 

zasadniczym celem wprowadzenia powyższych zapisów było uświadomienie oferentom 

odpowiedzialności, jaka wiąże się ze składaniem fałszywych informacji do wniosku o 

udzielenie dotacji. Powyższe było spowodowane zaobserwowaną w Urzędzie Gminy 

Namysłów praktyką składania wniosków niekompletnych, zawierających nieścisłości, itp. 

Wprowadzając zatem w/w zapisy chcieliśmy ustrzec się przed podobną praktyką wskazując 

oferentom na szczególną odpowiedzialność w zakresie składanych przez nich oświadczeń”. 

 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel gminy prawidłowo zawiadomionej 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 art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami organ 

stanowiący gminy może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru w trybie określonym odrębnymi przepisami, na 

zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. 

Uchwały podejmowane na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, określające zasady udzielania dotacji, są aktami prawa miejscowego, przy 

czym zakres stosunków normowanych przedmiotową uchwałą Rada może kształtować 

wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa.  

W odniesieniu do regulacji sytuowanej w Załączniku nr 2 uchwały odnoszącej się do 

obowiązków podmiotów składających „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji” do złożenia 

oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej, stwierdzić należy, iż norma art. 233 § 1 

Kodeksu karnego, z którą należy identyfikować przedmiotowe postanowienia organu 

stanowiącego, wiąże odpowiedzialność karną ze składaniem zeznania w „postępowaniu 

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy”. 

Jakkolwiek, zgodnie z art. 233 § 6 Kodeksu karnego, przepisy o fałszywych zeznaniach 

stosuje się odpowiednio do fałszywych oświadczeń złożonych w postępowaniu prowadzonym 

na podstawie ustawy, przesłanką pozytywną odebrania takiego oświadczenia jest, aby przepis 

ustawowy dotyczący tego postępowania wyraźnie przewidywał odebranie oświadczenia pod 
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rygorem odpowiedzialności karnej (vide: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2009 r. nr 

IV KK 459/08). 

W tym stanie Kolegium stwierdza, iż w normatywnym zakresie przedmiotu ustalenia 

zasad udzielania dotacji z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

brak jest podstaw prawnych do określania obowiązku składania oświadczeń pod rygorem 

odpowiedzialności karnej. 

W związku z powyższym Kolegium stwierdza, iż wskazane wyżej postanowienie zawarte 

w Załączniku nr 2 cyt. uchwały w sposób istotny narusza art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

       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 

 

 

 

 


