
 

 

UCHWAŁA NR 117/2019 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy w Radwanicach nr XI/71/19 z dnia 

28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym 

się w gminnej ewidencji zabytków 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 

stwierdza nieważność 

§ 1 pkt 4 i § 9 uchwały Rady Gminy w Radwanicach nr XI/71/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków — wobec 

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

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2067, z późn. zm.) w związku z art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869). 

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy w Radwanicach nr XI/71/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia 

zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków wpłynęła do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 31 października 2019 roku. 

Badaną uchwałą Rada Gminy w Radwanicach określiła zasady udzielania z budżetu gminy dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  

lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. 

W § 1 pkt 4 i § 9 uchwały zawarto następujące regulacje: 

„§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej, zwanej dalej dotacją na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane zwane dalej pracami, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w tym: 

[…] 

4) postanowienia jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji. 

[…] 
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§ 9. Umowa o udzielenie dotacji z budżetu gminy określa w szczególności: 

1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania, 

2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, 

3) informacje o finansowaniu z innych źródeł, 

4) zobowiązanie beneficjenta do stosowania zasad opisywana faktur, 

5) zobowiązanie beneficjenta do poddania się kontroli wydatkowania dotacji, 

6) sposób i termin rozliczenia dotacji, 

7) warunki i termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz zwrotu dotacji lub jej części wykorzystanej 

niezgodnie z przeznaczeniem”. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oceniając zgodność z prawem postanowień 

przedmiotowej uchwały ustaliło, co następuje: 

Wskazane uregulowania § 1 pkt 4 i § 9 uchwały Rady Gminy w Radwanicach w sposób istotny naruszają 

art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2067, z późn. zm.), zwanej dalej „u.o.z.o.z.”, wykraczają bowiem poza przyznany zakres upoważnienia  

dla rady gminy. Powołany art. 81 ust. 1 u.o.z.o.z. stanowi, że w trybie określonym odrębnymi przepisami 

dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  

lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy,  

na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Przepis ten przyznaje więc radzie gminy 

kompetencję do określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,  

ale już nie do określenia treści umowy o udzielenie dotacji. 

Do dotacji celowych udzielanych w trybie i na zasadach określonych w art. 81 ust. 1 u.o.z.o.z. zastosowanie 

ma art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869),  

który reguluje treść umowy zawieranej przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia 

dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych, w przypadku gdy odrębne przepisy lub umowa 

międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub rozliczania tej dotacji. Rada gminy nie posiada 

zatem uprawnień do doprecyzowania aktem prawa miejscowego treści tej umowy. 

Niezależnie od powyższego, Kolegium Izby wskazuje, że zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362 i z 2019 r. 

poz. 730 i 1063), projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega 

zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić 

zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. 

Z wyjaśnień sygnowanych przez Wójta Gminy Radwanice (pismo znak OrI.1431.1.9.2019 z dnia 

12 listopada 2019 r.) wynika, że badana uchwała została podjęta bez uprzedniego przesłania jej projektu  

do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zaniechanie zgłoszenia projektu uchwały w sprawie 

określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków stanowi 

naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

Rada gminy, ustalając zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, 

zobowiązana jest uwzględnić ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące normowanego zagadnienia  

i nie regulować powtórnie zagadnień, które określają ustawy. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Krakowie w uzasadnieniu wyroku z dnia 25 stycznia 2011 r. sygn. akt I SA/Kr 1673/10,  

„z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wynika dla organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jedynie upoważnienie do ustalenia zasad udzielenia dotacji 

celowej, a już nie trybu czy warunków jej rozliczania. Przepis kompetencyjny mówi wprost jedynie 

o »zasadach udzielania dotacji«, a więc przykładowo chodzi tu o sposób postępowania z wnioskiem 

o udzielenie dotacji, wymagane dokumenty do rozpoznania wniosku, formę załatwienia wniosku”. 
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Ponadto Kolegium Izby wskazuje, że w podstawie prawnej badanej uchwały nieprawidłowo powołano 

art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869). 

Uwzględniając powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu orzekło  

jak w sentencji uchwały. 

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy w Radwanicach przysługuje skarga, którą wnosi  

się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79,  

za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 30 dni od daty 

doręczenia uchwały. 

Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu: 

L. Hanus 
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