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UCHWAŁA NR 16.202.2018
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLVII/346/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia
19 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu
Ostrołęckiego
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 995 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) – Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr XLVII/346/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego, z powodu istotnego
naruszenia art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Powiatowi Ostrołęckiemu prawo wniesienia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za
pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Uzasadnienie
W dniu 24 lipca 2018 roku doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwałę Nr
XLVII/346/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww. uchwała pozostaje
w nadzorze Izby.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło;
W § 2 ust. 1 uchwały Rada postanowiła, że o udzielenie dotacji może ubiegać się każdy podmiot. Projekt
przedmiotowej uchwały, co wynika z wyjaśnień Zastępcy Starosty nie był przesłany do Ministra rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Projekt został przesłany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes
Urzędu przesłał uwagi, które nie zostały uwzględnione, gdyż jak wyjaśnił Zastępca Starosty skierowane zostały
po terminie ustawowym.
W § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały Rada postanowiła, że dotacje zostaną przyznane, jeśli zabytek jest dostępny
publicznie i posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Powiatu
Ostrołęckiego.
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W § 4 ust. 10 uchwały Rada ustaliła, że organizację, zadania, tryb pracy komisji określa Zarząd.
W § 6 ust. 1 i ust. 2 uchwały Rada ustaliła postanowienie umowy w sprawie przyznania dotacji, a w §
7 zadania Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa.
Przedmiotowa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu
25 lipca 2018 r. pod poz. 7401 i weszła w życie z dniem 9 sierpnia 2018 r. W dniu 20 sierpnia 2018 r. Rada
Powiatu podjęła uchwałę Nr XLIX/354/2018 uchylającą badaną uchwałę. Uchwała uchylająca weszła w życie
z dniem podjęcia tzn. 20 sierpnia 2018 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zważyło;
Z postanowień badanej uchwały wynika, że dotacje mogą być udzielane wszystkim podmiotom, w tym także
podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Tym samym mogą stanowić pomoc de minimis, o której
mowa w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Należało zatem spełnić wymogi
proceduralne określone w art. 7 ust. 3 i ust. 3a cytowanej wyżej ustawy, zgodnie z którymi projekt uchwały
przewidującej udzielenie pomocy de minimis powinien zostać zgłoszony ministrowi właściwemu do spraw
rolnictwa.
Zaniechanie zgłoszenia właściwemu ministrowi do spraw rolnictwa projektu badanej uchwały stanowi istotne
naruszenie art. 7 ust. 3a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Nieuzyskanie
ww. opinii, w ocenie Kolegium Izby, stanowi zatem istotne naruszenie prawa skutkujące koniecznością
orzeczenia nieważności badanej uchwały.
Wprowadzone przez Radę w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały dodatkowe warunki niezbędne do uzyskania dotacji
wykraczają poza upoważnienie ustawowe wynikające z przepisu art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami. Przepis ten nie daje uprawnień Radzie do określania warunków, jakie musi spełniać
zabytek. Stosownie do cytowanego wyżej przepisu dotacja może być udzielona na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
W ocenie Kolegium Izby Rada nie może scedować na Zarząd, co uczyniła w § 4 ust. 10 uchwały, określenia
trybu prac komisji oceniającej wnioski o dotacje. Jest to rażąco sprzeczne z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym to właśnie Rada powinna określić zasady przyznawania
dotacji w uchwale. Sposób oceny wniosku i wyłaniania beneficjentów powinien zostać określony przez Radę,
gdyż te elementy należą do zasad udzielania dotacji.
W ocenie Kolegium Izby postanowienia § 6 ust. 1 i 2 badanej uchwały dotyczące sposobu zawierania umów
o dotacje wykraczają poza upoważnienie ustawowe z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami. Materia ta została uregulowana w przepisie art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.). Podobnie w ocenie Kolegium Izby brak podstawy prawnej
dla Rady do regulowania w badanej uchwale zadań wydziału Starostwa. Sprawy te należą do organizacji
Starostwa Powiatowego tzn. sposobu działania urzędu, a nie zasad przyznawania dotacji.
Zdaniem Kolegium Izby organ stanowiący jednostki podejmując akt prawa miejscowego obowiązany jest
działać ściśle w granicach upoważnienia ustawowego. Nie jest upoważniony do regulowania tego, co już
zostało uregulowane w trybie ustawy, ani też do wykraczania poza zakres upoważnienia ustawowego,
określonego w wyżej cytowanym art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Ponadto podkreślić należy, że badana uchwała weszła w życie z dniem 9 sierpnia 2018 r., a uchylona została
przez Radę z dniem 20 sierpnia 2018 r., w związku z tym, że uchylenie skutków prawnych uchwały nastąpiło
ex nunc, uchwała ta pozostawała w obiegu prawnym w wyżej wskazanym okresie. Rozstrzygnięcie nadzorcze
Kolegium Izby ma charakter deklaratoryjny a orzeczenie nieważności uchwały następuje ex tunc tzn. z mocą
od dnia jej podjęcia. W związku z powyższym wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego w tym stanie faktycznym
i prawnym jest uzasadnione i konieczne.
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Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji.

Przewodniczący
Wojciech Tarnowski

