
Uchwała Nr 69/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z 27 lipca 2011 roku 

 
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kłodzko 

Nr 115/VI/2011 z 8 lipca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii 
Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Starym Wielisławiu na 

dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „postawienie trwałego ogrodzenia 
cmentarza z elementów siatki ocynkowanej i dwóch bram wjazdowych przy 

Kościele Parafialnym w Starym Wielisławiu” 
 

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 uchwały Rady Gminy Kłodzko Nr 115/VI/2011 z 8 

lipca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. 
Św. Katarzyny w Starym Wielisławiu na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą 
„postawienie trwałego ogrodzenia cmentarza z elementów siatki ocynkowanej 
i dwóch bram wjazdowych przy Kościele Parafialnym w Starym Wielisławiu”, wobec 
naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568 ze zm. - dalej uoz). 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy Kłodzko Nr 115/VI/2011 z 8 lipca 2011 roku w sprawie 
udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Starym 
Wielisławiu na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „postawienie trwałego 
ogrodzenia cmentarza z elementów siatki ocynkowanej i dwóch bram wjazdowych 
przy Kościele Parafialnym w Starym Wielisławiu”, wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu zespół w Wałbrzychu 18 lipca 2011 roku. 

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

Przedmiotową uchwałę podjęto na podstawie art. 81 ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami oraz § 3 uchwały Rady Gminy Kłodzko 
Nr 32/V/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli.  

W § 1 uchwały Rada Gminy postanowiła przyznać dotację Parafii Rzymsko – 
Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Starym Wielisławiu w wysokości 17.000 zł "na 
postawienie trwałego ogrodzenia cmentarza z elementów siatki ocynkowanej i dwóch 
bram wjazdowych przy kościele parafialnym w Starym Wielisławiu- wpisanego do 
rejestru zabytków pod poz. 911 z dnia 31.12.1982 r." Z uzasadnienia do uchwały 
wynika, że ogrodzenie zabezpieczy cmentarz parafialny przed wtargnięciem zwierząt 
na teren pochówku, dewastacją i zanieczyszczeniem. Dolnośląski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków we Wrocławiu w piśmie l.dz. 3429/10 z 21 lipca 2010 r. 
zaświadczył, iż cmentarz parafialny, położony poza murem kościelnym figuruje 
w ewidencji zabytków nieruchomych gminy Kłodzko lecz nie jest wpisany do 
rejestru zabytków.  

Z przepisu art. 81 ust. 1 uoz wynika, że w trybie określonym odrębnymi 
przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
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przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący 
gminy lub powiatu, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. 
Zgodnie z art. 8 uoz rejestr zabytków, zwany w ustawie "rejestrem", dla zabytków 
znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator 
zabytków. Odnosząc powyższe do art. 81 uoz, pisma Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków oraz uchwały Rady Gminy Nr 32/V/2007, należy stwierdzić, że 
przyznanie dotacji na „postawienie trwałego ogrodzenia cmentarza ”, który nie jest 
wpisany do rejestru zabytków, a jedynie do gminnej ewidencji zabytków, wprost 
narusza art. 81 ust. 1 uoz. 

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

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Kłodzko 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 


