
Uchwała nr 62/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 13 sierpnia 2008 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności chwały nr XVI/139/08 
Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 1 lutego 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XL/379/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów 
z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. 
Stwierdza się nieważność uchwały nr XVI/139/08 Rady Miasta i Gminy 

Wiązów z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/379/2006 Rady 
Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, z powodu 
istotnego naruszenia w § 2 uchwały, art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, (tekst jedn. 
z 2005 r. Dz.U. nr 190, poz.1606 ze zm.) w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 
1591 ze zm.). 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

UZASADNIENIE 

Uchwały nr XVI/139/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 1 lutego 2008 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XL/379/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 
sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu w dniu 8 sierpnia 2008 roku.  

Badając przedmiotową uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło, że w § 2 uchwały Rada ustaliła, iż “Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia”. Powyższy zapis narusza postanowienia art. 4 ust. 1 ustawy 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w związku 
z art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.  

Przedmiotowa uchwała z uwagi na przedmiot regulacji zawiera normy 
o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, adresowane do osób prawnych lub 
fizycznych, czyli do tzw. osób trzecich, stojących na zewnątrz struktury samorządu 
terytorialnego, a zatem jest aktem prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów 
normatywnych, akty prawa miejscowego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym. Natomiast w świetle regulacji art. 4 ust. 1 tej ustawy, akty normatywne 
zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach 
urzędowych, wchodzą w życie najwcześniej po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 
w dzienniku promulgacyjnym. Zapis § 2 uchwały, określający termin jej wejścia 
w życie z dniem podjęcia, w sposób istotny narusza postanowienia art. 4 ust. 1 
ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.  
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Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, orzekło jak w sentencji. 

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta i Gminy Wiązów przysługuje skarga, którą 

wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. 
Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.  
 
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


