
Uchwała Nr 120/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 8 grudnia 2010 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Kostomłoty 
nr LVIII/328/10 z 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu 
udzielania dotacji z budżetu Gminy Kostomłoty na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli i postępowania z wnioskiem 

o udzielenie dotacji 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), , 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
Stwierdza się nieważność §3 pkt 2 w zakresie wyrażenia "lub 

archeologicznych", pkt 10, 12 uchwały nr LVIII/328/10 Rady Gminy Kostomłoty z 9 
listopada 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu 
Gminy Kostomłoty na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli 
oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji, z powodu istotnego naruszenia 
art. 77 w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy z 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 nr LVIII/328/10 Rady Gminy Kostomłoty z 9 listopada 2010 roku 
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Kostomłoty 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz 
postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 15 listopada 2010 roku.  

W §3 pkt 2, 10, 12 badanej uchwały Rada Gminy ustaliła, że dotacja może być 
udzielana na dofinansowanie:  

− przeprowadzanie zadań konserwatorskich, architektonicznych lub 
archeologicznych (pkt 2), 

− odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku (pkt 10), 
− modernizację instalacji elektrycznej (pkt 12). 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu zważyło, co następuje: 
W art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej uoz) 

przewidziana została możliwość ubiegania się o dotacje z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, ale na zasadach określonych przez 
jej organ stanowiący. W badanej uchwale Rada Miejska określiła zakres prac 
możliwych do sfinansowania z dotacji przez nią udzielonej przy czym zakres tych 
prac, wskazany w pkt 2, 10, 12 został rozszerzony w stosunku do zakresu 
przewidzianego w art. 77 uoz. Z art. 77 uoz wynika, że dotacja na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować m.in. 
nakłady konieczne na: 
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− przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych (art. 77 pkt 
2 uoz); 

− odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie 
przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności (art. 77 pkt 10 
uoz); 

− modernizację instalacji elektrycznej, ale tylko gdy w zabytkach drewnianych 
lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części 
składowe i przynależności (art. 77 pkt 12 uoz). 

Kolegium ponadto zwraca uwagę, że przepis art. 77 pkt 2 uoz został zmieniony 
poprzez wykreślenie zwrotu "lub archeologicznych" ustawą z 22 maja 2009 roku 
o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 97, poz. 804). 

W świetle powołanych przepisów uznać należy, że Rada Gminy nie była 
uprawniona do rozszerzenia ponad ustawowy katalog, nakładów koniecznych na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, na które dotacja będzie 
mogła być udzielana.  

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu postanowiło, jak w sentencji. 
 
Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Kostomłoty 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 niniejszej uchwały. 

 
 
 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 


