
Uchwała Nr 55/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 21 lipca 2010 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części zarządzenia Nr 115/B/10 
Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2010 rok 
 

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

 

 

§ 1 

Stwierdza się nieważność § 2 ust 1 zarządzenia Nr 115/B/10 Burmistrza 
Jaworzyny Śląskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie dokonania zmian 
w budżecie gminy na 2010 rok w części dotyczącej przeniesienia 
planowanych wydatków w kwocie 2.000 zł z działu 758-Różne rozliczenia, 
rozdz.75818 - Rezerwy ogólne i celowe,§ 4810 - Rezerwy, do działu 921 – Kultura 
i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na 
sfinansowanie prac remontowych w kościele w Bolesławicach, z powodu istotnego 
naruszenia art.81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568 ze zm.).  
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 

Zarządzenie Nr 115/B/10 Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 17 czerwca 
2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok wpłynęło do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Wałbrzychu 23 czerwca 
2010 roku. 

W przedmiotowym zarządzeniu Burmistrz Jaworzyny Śląskiej dokonał zmian 
w budżecie gminy polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w kwocie 
2.000 zł z działu 758 - Różne rozliczenia, rozdz.75818 - Rezerwy ogólne i celowe, 
§ 4810 - Rezerwy do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 4210 - Zakup materiałów 
i wyposażenia, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych w kościele 
w Bolesławicach, co wynika z dołączonego uzasadnienia do zarządzenia.  

Zgodnie z art.71 ust.2 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568 ze zm.) zadaniem własnym jednostki 
samorządu terytorialnego jest sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym 
finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robot budowlanych przy 
zabytku, do którego jednostka ta posiada tytuł prawny, określony w ust.1 tego 
artykułu, tj. prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone 
prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy.  

Stosownie do postanowień art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami organ stanowiący gminy może 
udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru na zasadach określonych w podjętej przez ten 
organ uchwale. Zatem Burmistrz Jaworzyny Śląskiej nie był uprawniony do 
zaplanowania w budżecie gminy wydatków na wykonanie prac remontowych 
kościoła. Wydatki związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub 
robotami budowlanymi kościoła należało zaplanować w budżecie w formie 
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wydatków na dotacje dla danej parafii, pod warunkiem że obiekt ten jest wpisany do 
rejestru zabytków.  

Powyższe prowadzi do wniosku, iż finansowanie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku należy, co do 
zasady, do podmiotu posiadającego tytuł prawny do tego zabytku, a udzielenie 
dotacji na te prace przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do prac przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, przy czym zasady udzielania dotacji, tryb rozliczania tych dotacji oraz 
zasady kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji powinna określać uchwała 
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.  

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

Na niniejszą uchwałę Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej 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 dnia jej doręczenia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 
 


