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UCHWAŁA NR 58/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr LIII/441/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 

września 2010r, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła 

w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą „Sandomierz, zespół kościoła parafialnego 

Nawrócenia św. Pawła Apostoła: Remont i renowacja dachu i elewacja kościoła". 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym: 

Przewodniczący: - Henryk Rzepa - Prezes Izby 

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk (sprawozdawca), Iwona Kudła, 
Ewa Midura, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas. 

na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
( Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) i art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w wyniku badania Uchwały Nr LIII/441/2010 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010r, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Parafii 
Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą „Sandomierz, zespół 
kościoła parafialnego Nawrócenia św. Pawła Apostoła: Remont i renowacja dachu i elewacja kościoła”. 

postanawia 

stwierdzić nieważność Uchwały Nr LIII/441/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010 r, 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu na 
realizację zadania pod nazwą „Sandomierz, zespół kościoła parafialnego Nawrócenia św. Pawła Apostoła: 
Remont i renowacja dachu i elewacja kościoła” z powodu naruszenia art. 220 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ) 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr LIII/441/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010 r, w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą 
„Sandomierz, zespół kościoła parafialnego Nawrócenia św. Pawła Apostoła: Remont i renowacja dachu 
i elewacja kościoła” wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zespół Zamiejscowy 
w Sandomierzu w dniu 1 października 2010 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. 
zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym, w wyniku którego stwierdzono, że Rada Miasta 
Sandomierza w § 1 badanej uchwały udziela pomocy finansowej Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła 
w Sandomierzu. 
Zgodnie z art. 220 ust 1 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może 
być udzielana pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa innym jednostkom 
samorządu terytorialnego. 

Kolegium zwraca również uwagę iż w § 2 badanej uchwały rada wskazuje że udzielana pomoc finansowa 
ma charakter dotacji celowej. Dotacja celowa na renowację zabytków może zostać udzielona na zasadach 
wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 
162 poz. 1568 z późn. zm.), jednakże nie będzie ona miała charakteru pomocy finansowej. Jako podstawę 
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prawną objętej postępowaniem nadzorczym uchwały wskazano art. 221 ust 1 ustawy o finansach 
publicznych, zgodnie z którym, tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone 
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 
873 z późn. zm. ), sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonania zadania określa, w drodze uchwały, 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania 
o udzielenie dotacji i jej rozliczenia. W/w przepis nie stanowi podstawy do udzielenia pomocy finansowej 
ani też dotacji celowej na renowację zabytków i nie zastosowania do udzielania dotacji tylko do podjęcia 
przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały w sprawie trybu postępowania 
o udzielenie dotacji w zakresie wskazanym w omawianym przepisie. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło jak w sentencji. 

Pouczenie 

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje skarga za 
pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Kielcach w terminie 30 dni od dnia doręczenia. 
 

Przewodniczący Kolegium 


