
Uchwała Nr 65/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z 20 lipca 2011 roku 

 
w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VIII/36/2011 Rady 

Gminy Malczyce z 24 maja 2011 r. w sprawie przydzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków 
 

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

§ 1 
Stwierdza się nieważność §1 ust. 1 uchwały Nr VIII/36/2011 Rady Gminy 

Malczyce z 24 maja 2011 r. w sprawie przydzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków wobec naruszenia art. 77 w związku z art.81 ust. 2 ustawy z 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku 
Nr 162, poz. 1568 ze zm.). 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr VIII/36/2011 Rady Gminy Malczyce z 24 maja 2011 r. w sprawie 
przydzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 21 czerwca 2011 roku. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu ustalając zgodność 
z prawem postanowień przedmiotowej uchwały ustaliło, co następuje: 

W § 1 ust. 1 przedmiotowej uchwały Rada Gminy postanowiła przyznać 
"dotacje z budżetu gminy na rok 2011 na następujące prace w obiektach 
zabytkowych: 

1. Kościół rzymsko - katolicki w Chomiąży na prace polegające na wymianie 
instalacji elektrycznej, budowie instalacji nagłośnienia oraz systemu wykrywania 
i sygnalizacji pożaru i systemu wykrywania i sygnalizacji włamania otrzymuje 
w wysokości 15.000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy)". 

Zasady finansowania opieki nad zabytkami uregulowane zostały w rozdziale 7 

ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 
162, poz. 1568 ze zm.). W świetle art. 81 tej ustawy w trybie określonym odrębnymi 
przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący 
gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej 
przez ten organ uchwale. Zakres nakładów koniecznych, który może być objęty 
przedmiotową dotacją został ustalony w art. 77 ustawy.  

W świetle tego przepisu dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na: 

1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 
2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; 
3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 
4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; 
5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; 
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6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 
7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 
8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie 

w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; 
9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich 

całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku 
kolorystyki; 

10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie 
przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności; 

11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, 
zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur 
spustowych; 

12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, 
które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe 

i przynależności; 
13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 
14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków 

archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 
15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów 

zabytkowego układu parku lub ogrodu; 
16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania 

prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15; 
17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej 

i odgromowej. 

Przedstawiony zakres nakładów koniecznych jest katalogiem zamkniętym tzn. 
dotacja może być przeznaczona wyłącznie na wydatki (nakłady), mieszczące się 
w ramach powyższych kategorii.  

Tym samym pokrycie kosztów "budowy instalacji nagłośnienia", nie mieści się 
w zakresie ustalonym przez ustawodawcę, a zatem nie może być objęte dotacją 
udzielaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

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

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Malczyce przysługuje skarga 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 


