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UCHWAŁA NR 418/2012
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 19 września 2012r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91
ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu
postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr XXI/45/2012 Rady Miejskiej
w Zbąszynku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczenia dotacji celowej
z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków,
stwierdza nieważność § 13 przedmiotowej uchwały z powodu sprzeczności z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz
art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
UZASADNIENIE
W dniu 30 sierpnia 2012r. Rada Miejska w Zbąszynku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad, trybu
udzielania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Powyższa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 10 września
2012r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, co
następuje: Zgodnie z § 13 przedmiotowej uchwały „Umowa o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac musi
zawierać: 1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji, 2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb
jej płatności, 3) tryb kontroli wykonania umowy, 4) sposób rozliczenia dotacji, 5) warunki i sposób zwrotu
niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.” Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej stwierdziło, że zapis ten w sposób istotny narusza art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, stosownie do którego w trybie określonym odrębnymi
przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach
określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Rada Miejska w Zbąszynku przekroczyła upoważnienie
wynikające z art. 81 ust. 1 ww. ustawy, gdyż z przepisu tego wynika dla organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego jedynie upoważnienie do ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej, ale już nie trybu
czy warunków jej rozliczania. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia
25 stycznia 2011r., sygn. akt I SA/Kr 1673/10 (LEX nr 749225) „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 tego wniosku, formę załatwienia wniosku.”
Stosowne regulacje dotyczące zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej oraz jej treści zawarte już zostały
w art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
stosownie do którego zarząd jednostki samorządu terytorialnego udzielając dotacji celowej, w tym jednostce
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sektora finansów publicznych, w przypadku gdy odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie określają
trybu i zasad udzielania lub rozliczania tej dotacji, zawiera umowę, która określa w szczególności: 1) wysokość
dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji,
2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, 3) termin
i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, z tym że
termin ten nie może być dłuższy niż terminy zwrotu określone w niniejszym dziale. Zatem ustawodawca
przesądził już o treści zawieranej umowy w sprawie dotacji celowej i zakres ten nie może być ponownie
regulowany przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak
w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze – w zakresie orzeczonej
nieważności badanej uchwały - służy Gminie prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tutejszego Kolegium, w terminie 30 dni od daty
doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

