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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

 

Uchwała nr 1/1/2013 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 3 stycznia 2013 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 2012 r., poz. 1113) 

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, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675; z 2011 r. DzU nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 

679, nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr XXVI/424/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie 

przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie 

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 z późn. zm.) w związku z § 1  

ust. 4 oraz § 3 ust. 2 uchwały nr XI/134/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2007 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nysa na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 76, poz. 2327). 

 

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 6 grudnia 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę  

nr XXVI/424/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyznania 

dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie. 

 Przedmiotową uchwałę Rada Miejska podjęła, powołując w podstawie prawnej art. 18 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz § 1 ust. 1, § 2 ust. 2, § 3 ust. 4, 

§ 4 uchwały nr XI/134/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nysa na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

 

 

 Rada Miejska w Nysie w § 1 ust. 1 uchwały, przyznała dotację Rzymskokatolickiej 

Parafii pw. Św. Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie do wysokości 3 946 350 zł brutto płatną  
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w trzech kolejnych latach do kwoty 1 315 450 zł brutto rocznie, w latach 2013, 2014 i 2015, 

stanowiącej do 15% całkowitych kosztów realizacji zadania. 

Zgodnie z § 1 ust. 2 cyt. uchwały dotacja przeznaczona jest na kompleksowy remont dachów 

bazyliki i kaplic bocznych, kompleksowy remont i konserwację elewacji oraz kompleksowe 

wzmocnienie i remont sklepień naw. 

 

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.  

Cyt. powyżej art. 81 ust. 1 zawiera podstawę prawną do dwóch nierozerwalnie 

związanych ze sobą uchwał zastrzeżonych do kompetencji organu stanowiącego gminy. 

Pierwsza z nich to uchwała określająca zasady udzielania dotacji, a druga – następcza w 

stosunku do niej i podejmowana na jej podstawie – uchwała o przyznaniu dotacji 

konkretnemu podmiotowi lub podmiotom.  

Rada Miejska w Nysie uchwałą nr XI/134/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. wypełniła 

pierwszą dyspozycję art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

określając zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Nysa na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

W uchwale tej, Rada wskazała, że dotacja może być udzielona na dofinansowanie robót i 

prac, które zostaną przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma być udzielona (§ 1 ust. 4), 

jak również określiła, że udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku 

złożonego w Urzędzie Miejskim w Nysie w terminie do 30 września roku poprzedzającego 

rok przyznania dotacji (§3 ust. 1 i 2). 

W § 2 ust. 2 cyt. uchwały z dnia 30 sierpnia 2007 r. wskazano, że dotacja może być 

również udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w przypadku, jeżeli stan 

zachowania zabytku, wynikający ze zdarzeń losowych, wymaga niezwłocznego podjęcia prac 

interwencyjnych. W takiej sytuacji podmiot ubiegający się o dotację nie jest związany 
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terminem składania wniosku (30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji), jak 

również w tym przypadku nie ma zastosowania § 1 ust. 4 uchwały.  

Przyznając dotację Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jakuba St. i św. Agnieszki w 

Nysie uchwałą nr XXVI/424/12 z dnia 28 listopada 2012 r. zdaniem Kolegium, Rada 

naruszyła cyt. powyżej zasady udzielania dotacji na zabytki określone w uchwale  

nr XI/134/07, tj. § 1 ust. 4 wskazujący na możliwość udzielania przez Radę dotacji rocznej, tj. 

na prace, które zostaną przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma być udzielona, jak 

również § 3 ust. 2 uchwały w zakresie terminu składania wniosków, gdyż jak wynika z 

uzasadnienia do uchwały, wniosek o dofinansowanie remontu złożono w dniu 7 listopada 

2012 r. 

Powyższego nie zmienia fakt powołania w podstawie prawnej §2 ust. 2 uchwały  

nr XI/134/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. odnoszącego się do możliwości udzielania dotacji w 

sytuacji zdarzeń losowych, gdyż z przedłożonych RIO dokumentach nie wskazano, iż takie 

okoliczności miały miejsce. W uzasadnieniu do uchwały podniesiono jedynie, że „Bazylika 

jest w złym stanie technicznym. Na przestrzeni ostatnich lat dochodzi do widocznej, 

postępującej degradacji. Nasilające się zdarzenia spadania z dużej wysokości zewnętrznych 

jej elementów, tj. dachówek oraz fragmentów sztukaterii i elementów kamiennych stanowią 

poważne zagrożenie bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, a także mienia. (…) Zły stan 

techniczny dachu negatywnie wpływa również na stan zachowania licznie zgromadzonych 

zabytków ruchomych znajdujących się wewnątrz Bazyliki. Ponadto spadająca woda opadowa 

i niskie temperatury negatywnie wpływają na stan techniczny sklepień i murów świątyni 

powodując ich postępującą destrukcję.” 

 

Mając na uwadze powyższe Kolegium wskazuje, że postanowienia uchwały Rady 

Miejskiej w Nysie nr XXVI/424/12 w sprawie przyznania dotacji (…) nie mogą wykraczać 

poza granice kompetencji przysługujących organowi stanowiącemu, w tym przypadku poza 

zakres określony uchwałą nr XI/134/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad 

wypełniającej normę art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami.  

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, iż uchwała przyznająca dotację Parafii pw. św. 

Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie na remont zabytku w trzech kolejnych latach w sposób 

istotny narusza art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 

postanowienia § 1 ust. 4 oraz § 3 ust. 2 uchwały nr XI/134/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 

30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nysa na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków 

 

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 

 

 

 
 


