
Uchwała	nr	72/2019
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	10	kwietnia	2019	r.

w	sprawie	stwierdzenia	nieważności	części	uchwały	Rady	Gminy	Grębocice	nr	VI/53/2019	
z	dnia	6	marca	2019	r.	w	sprawie	określenia	zasad	udzielania	dotacji	na	prace	konserwatorskie,
restauratorskie	lub	roboty	budowlane	przy	zabytkach	wpisanych	do	rejestru	zabytków	

lub	znajdujących	się	w	gminnej	ewidencji	zabytków

Na	podstawie	art.	18	ust.	1	pkt	1	w	związku	z	art.	11	ust.	1	pkt	5	ustawy	z	dnia	7	października
1992	r.	o	regionalnych	izbach	obrachunkowych	(Dz.U.	z	2016	r.	poz.	561	i	z	2018	r.	poz.	2500)	oraz
art.	 91	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 8	marca	 1990	 r.	 o	 samorządzie	 gminnym	 (Dz.U.	 z	 2019	 r.	 poz.	 506),
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

stwierdza	nieważność

§	 8	 ust.	 2,	 §	 9	 i	 załącznika	 nr	 2	 oraz	 oświadczenia	 nr	 3	 poniżej	 części	 VII	 w	 załączniku	 nr	 1	 do
uchwały	Rady	Gminy	Grębocice	nr	VI/53/2019	z	dnia	6	marca	2019	 r.	w	 sprawie	określenia	 zasad
udzielania	 dotacji	 na	 prace	 konserwatorskie,	 restauratorskie	 lub	 roboty	 budowlane	 przy	 zabytkach
wpisanych	 do	 rejestru	 zabytków	 lub	 znajdujących	 się	w	 gminnej	 ewidencji	 zabytków	—	 z	 powodu
istotnego	 naruszenia	 art.	 81	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 23	 lipca	 2003	 r.	 o	 ochronie	 zabytków	 i	 opiece
nad	zabytkami	 (Dz.U.	z	2018	r.	poz.	2067)	w	związku	z	art.	250	ustawy	z	dnia	27	sierpnia	2009	r.
o	finansach	publicznych	(Dz.U.	z	2017	r.	poz.	2077,	z	późn.	zm.).

Uzasadnienie

Uchwała	Rady	Gminy	Grębocice	 nr	VI/53/2019	 z	 dnia	 6	marca	 2019	 r.	w	 sprawie	 określenia
zasad	 udzielania	 dotacji	 na	 prace	 konserwatorskie,	 restauratorskie	 lub	 roboty	 budowlane	 przy
zabytkach	 wpisanych	 do	 rejestru	 zabytków	 lub	 znajdujących	 się	 w	 gminnej	 ewidencji	 zabytków
wpłynęła	do	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	w	dniu	11	marca	2019	roku.

Przedmiotową	 uchwałą,	 powołując	 się	 na	 art.	 7	 ust.	 1	 pkt	 9	 i	 art.	 18	 ust.	 2	 pkt	 15	 ustawy
z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	2019	r.	poz.	506)	oraz	art.	81	ust.	1	ustawy
z	 dnia	 23	 lipca	 2003	 r.	 o	 ochronie	 zabytków	 i	 opiece	 nad	 zabytkami	 (Dz.U.	 z	 2018	 r.	 poz.	 2067),
zwanej	dalej	„u.o.z.o.z.”,	Rada	Gminy	m.in.	określiła:

-	elementy	umowy	o	udzielenie	dotacji	(§	8	ust.	2	uchwały),

-	reguły	rozliczania	dotacji	(§	9	uchwały	i	załącznik	nr	2	do	uchwały),

-	 treść	 oświadczenia	 w	 zakresie	 przetwarzania	 danych	 osobowych	 (oświadczenie	 nr	 3	 poniżej
części	VII	załącznika	nr	1	do	uchwały).

W	ocenie	Kolegium,	wskazane	uregulowania	uchwały	Rady	Gminy	Grębocice	w	sposób	istotny
naruszają	art.	81	ust.	1	u.o.z.o.z.,	wykraczają	bowiem	poza	przyznany	zakres	upoważnienia	dla	rady
gminy.	 Powołany	 art.	 81	 ust.	 1	 u.o.z.o.z.	 stanowi,	 że	 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,	na	zasadach	określonych	w	podjętej	przez
ten	 organ	 uchwale.	 Przepis	 ten	 przyznaje	 więc	 radzie	 gminy	 kompetencję	 do	 określenia	 zasad
udzielania	 dotacji	 na	 prace	 konserwatorskie,	 restauratorskie	 lub	 roboty	 budowlane	 przy	 zabytku
wpisanym	do	rejestru,	ale	 już	nie	do	określenia	 treści	umowy	o	udzielenie	dotacji,	 reguł	 rozliczania
dotacji	 czy	 też	 oświadczeń	 o	 przetwarzaniu	 danych	 osobowych.	 Jak	 stwierdził	 Wojewódzki	 Sąd
Administracyjny	w	Krakowie	w	uzasadnieniu	wyroku	 z	 dnia	 25	 stycznia	 2011	 r.	 (sygn.	 akt	 I	Sa/Kr
1673/10),	 „z	 art.	 81	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 23	 lipca	 2003	 r.	 o	 ochronie	 zabytków	 i	 opiece	 nad
zabytkami	wynika	dla	organu	stanowiącego	jednostki	samorządu	terytorialnego	jedynie	upoważnienie
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do	ustalenia	zasad	udzielenia	dotacji	celowej,	a	 już	nie	 trybu	czy	warunków	 jej	 rozliczania.	Przepis
kompetencyjny	mówi	wprost	jedynie	o	»zasadach	udzielania	dotacji«,	a	więc	przykładowo	chodzi	tu
o	 sposób	 postępowania	 z	 wnioskiem	 o	 udzielenie	 dotacji,	 wymagane	 dokumenty	 do	 rozpoznania
wniosku,	formę	załatwienia	wniosku”.

Rada	 gminy	 ustalając	 zasady	 udzielania	 dotacji	 na	 prace	 konserwatorskie,	 restauratorskie	 lub
roboty	 budowlane	 przy	 zabytku	 wpisanym	 do	 rejestru	 zobowiązana	 jest	 uwzględnić	 ogólnie	 obo-
wiązujące	przepisy	dotyczące	normowanego	zagadnienia	 i	nie	 regulować	powtórnie	zagadnień,	które
określają	ustawy.

Analizując	treść	kwestionowanych	zapisów	wskazać	należy,	że	do	dotacji	celowych	udzielanych
w	trybie	i	na	zasadach	określonych	w	art.	81	ust.	1	u.o.z.o.z.	zastosowanie	zastosowanie	ma	art.	250
ustawy	z	dnia	27	sierpnia	2009	r.	o	finansach	publicznych	(Dz.U.	z	2017	r.	poz.	2077,	z	późn.	zm.),
który	 reguluje	 treść	 umowy	 zawieranej	 przez	 zarząd	 jednostki	 samorządu	 terytorialnego	w	 sprawie
udzielenia	dotacji	celowej,	w	tym	jednostce	sektora	finansów	publicznych,	w	przypadku	gdy	odrębne
przepisy	 lub	 umowa	 międzynarodowa	 nie	 określają	 trybu	 i	 zasad	 udzielania	 lub	 rozliczania	 tej
dotacji.	 Rada	 gminy	 nie	 posiada	 zatem	 uprawnień	 do	 doprecyzowania	 aktem	 prawa	 miejscowego
treści	 tej	 umowy.	 Norma	 kompetencyjna	 wynikająca	 z	 art.	 81	 ust.	 1	 u.o.z.o.z.	 nie	 daje	 również
podstaw	do	wprowadzenia	do	treści	uchwały	uregulowań	związanych	z	rozliczaniem	dotacji.	Stanowi
ona	 bowiem	 wprost	 o	 zasadach	 udzielania,	 a	 nie	 rozliczania	 dotacji.	 Stosownie	 do	 przytoczonego
wyżej	 art.	 250	 ustawy	 o	 finansach	 publicznych,	 te	 winny	 zostać	 określone	 w	 umowie	 dotacyjnej.
Poza	 zakresem	 upoważnienia	 ustawowego	 należy	 również	 kwalifikować	 nałożenie	 na	 wniosko-
dawców	obowiązku	złożenia	oświadczenia	o	 treści	 jak	wyżej.	Nie	 jest	ono	bowiem	w	żaden	sposób
związane	 z	 zasadami	 przyznawania	 dotacji	 w	 rozumieniu	 art.	 81	 ust.	 1	 u.o.z.o.z.	 i	 jako	 takie
nie	warunkuje	przyznania	albo	odmowy	przyznania	dotacji.

Biorąc	powyższe	pod	uwagę,	Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	orzekło
jak	w	sentencji	uchwały.

Na	 niniejszą	 uchwałę	 Radzie	Gminy	Grębocice	 przysługuje	 skarga,	 którą	wnosi	 się	 do	Woje-
wódzkiego	Sądu	Administracyjnego	we	Wrocławiu,	ul.	Świętego	Mikołaja	78/79,	za	pośrednictwem
Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu,	 w	 terminie	 30	 dni	 od	 daty	 doręczenia
uchwały.

Przewodnicząca	Kolegium	
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	

we	Wrocławiu	

Lucyna	Hanus


