
UCHWAŁA NR 54/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 21 czerwca 2006 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy 
Miękinia Nr XLVI/357/06 z 6 czerwca 2006 roku w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania 
i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami 
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach 
 
Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 

obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 55 poz.577 ze zm.) oraz art.91 ust.1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze 
zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Stwierdza się nieważność § 5 pkt. 4 uchwały Rady Gminy Miękinia Nr 
XLVI/357/06 z 6 czerwca 2006 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz 
postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach z powodu istotnego naruszenia 
art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 ze zm.). 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 
Uchwała Rady Gminy Miękinia Nr XLVI/357/06 z 6 czerwca 2006 roku 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej 
rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami 
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 9 
czerwca 2006 roku. 

W § 5 pkt. 4 przedmiotowej uchwały Rada Gminy ustaliła, że: 
“Kwoty dotacji, określenie zadań oraz wykaz podmiotów uprawnionych do 
otrzymania dotacji wójt ustali w zarządzeniu opublikowanym na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miękinia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
w terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin do rozpatrzenia 
wniosków”. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło, że Rada Gminy podejmując uchwałę na podstawie delegacji 
zawartej w art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
scedowała swoje wyłączne prawo do przyznawania dotacji na rzecz organu 
wykonawczego. 

Zgodnie z przepisami art. 81 ust. 1 cytowanej ustawy dotacja na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy na zasadach 
określonych w podjętej przez ten organ uchwale.  

Przepis ten jest podstawą prawną dla dwóch uchwał zastrzeżonych do 
kompetencji organu stanowiącego gminy: uchwały określającej zasady udzielania 
dotacji oraz następczej w stosunku do niej – uchwały o przyznaniu dotacji 
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konkretnemu podmiotowi. Finansowanie prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku należy, co do zasady, do 
podmiotu mającego tytuł prawny do tego zabytku, natomiast udzielenie dotacji jak 
i określenie zasad ich udzielania na te prace należy do organu stanowiącego 
j.s.t.  
  

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Miękinia przysługuje skarga, którą wnosi 

się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Świętego Mikołaja 
78/79 w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 

  
 

 
 

Zastępca Przewodniczącego Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ mgr Grażyna Kulikowska 
 
 


