
UCHWAŁA NR 68/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 18 lipca 2007 roku 
 

w sprawie wskazania nieprawidłowości w Uchwale Nr X/67/07 
Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy na 2007 rok 
 

Na podstawie art.12 ust.1 i ust 4 w związku z art.11 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz.577 ze zm.), Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
       § 1. 

W uchwale Nr X/67/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 czerwca 2007 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok stwierdza się naruszenie art.81 
ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. Nr 162, poz.1568 ze zm.) wobec zaplanowania w budżecie wydatków w formie 
dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych 
i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanej jednostkom niezaliczanym 
do sektora finansów publicznych w sytuacji braku uchwały organu stanowiącego 
określającej zasady udzielania tego rodzaju dotacji.  
 
      § 2. 

Nakazuje się usunięcie nieprawidłowości określonej w § 1 w terminie do 
22 sierpnia 2007 r., albo poprzez podjęcie uchwały na podstawie art.81 ust.1 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
określającej zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, albo poprzez 
wyeliminowanie wskazanego wydatku w dziale 921 rozdz.92120 § 2720 w kwocie 
38 000 zł. 
 

§ 3. 
1.Niniejsza uchwała powoduje zawieszenie biegu 30-dniowego terminu 

określonego w art.91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r., Nr142, poz.1591 ze zm.) na okres 30 dni. 

2.Nieusunięcie nieprawidłowości, o której mowa w § 1, spowoduje stwierdzenie 
nieważności uchwały budżetowej w tej części przez Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu.  
 

      Uzasadnienie 

Uchwała Nr X/67/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 czerwca 2007 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 29 czerwca 2007 r. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło, że Rada Miejska w Wołowie zaplanowała w budżecie wydatki 
w kwocie 38 000 zł w formie dotacji sklasyfikowanej w § 2720, czyli na finansowanie 
lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 
przekazanej jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 

Podstawę prawną do kreowania tego rodzaju wydatków w budżecie gminy 
stanowią przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. Zgodnie z regulacją art.81 ust.1 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. W świetle tej regulacji 
ustawodawca; 
1) przyznał kompetencję do udzielenia dotacji organowi stanowiącemu, 
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2) zobowiązał do określenia zasad udzielenia dotacji w uchwale podjętej przez 
ten organ, 

3) stworzył możliwość dotowania jedynie zabytków wpisanych do rejestru. 
Oznacza to, że warunkiem niezbędnym do zamieszczenia w budżecie gminy 

takiego wydatku jest wcześniejsze podjęcie przez organ stanowiący uchwały 
określającej zasady udzielania dotacji na wskazane wyżej cele. 
 

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

     
 Przewodniczący Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu 

 
 /-/ dr Bogdan Cybulski 

 
 
 
 


