
 

 

UCHWAŁA NR II/354/2015 

z dnia 27 stycznia 2015 r. 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego 

w sprawie uchwały Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Miasta i Gminy Kańczuga - działając na 

podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18 „a” ust.3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 

obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz.1113 z późn.zm.) w związku z art.91 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z póź.zm.) 

stwierdza nieważność § 11 załącznika Nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 

Miasta i Gminy Kańczuga stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 

12 grudnia 2014 roku Nr II/4/2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

położonych na obszarze Miasta i Gminy Kańczuga. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

Uchwałą Nr II/4/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku Rada Miejskiej w Kańczudze ustaliła Regulaminu 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków położonych na obszarze Miasta i Gminy Kańczuga. 

Powyższa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 9 stycznia 

2015 roku. 

Zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 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. 

Rada Miejskiej w Kańczudze w omawianej uchwale ustaliła zasady udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

W załączniku Nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ustalono wzór umowy o udzielenie takiej dotacji 

celowej. W § 11 przedmiotowej umowy określono, że w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji 

niezgodnie z umową Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 

części dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej w terminie 14 dni 

od wezwania do zwrotu dotacji. 

W myśl zaś art. 252 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotacje 

udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają 

zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni 
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od dnia stwierdzenia okoliczności, o której mowa w pkt 1. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji, 

o których mowa w ust. 1, jest krótszy niż rok budżetowy, podlegają one zwrotowi w terminie 15 dni po upływie 

terminu wykorzystania dotacji. Zgodnie z ust.6 tego przepisu odsetki od dotacji podlegających zwrotowi 

do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia przekazania z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. 

W § 11 ust. 2 wzoru umowy o której mowa postanowiono z kolei, że niewykorzystaną dotację Beneficjent 

zobowiązany jest zwrócić wraz z odsetkami naliczanymi od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, w terminie do 15 grudnia roku budżetowego, w którym udzielono dotacji na rachunek 

Dotującego. 

Zgodnie zaś z art.251 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotacje udzielone 

z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego 

podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. W przypadku gdy 

termin wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część 

dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. Od kwot dotacji 

zwróconych po terminach określonych w ust. 1-3 zgodnie z ustępem 4 tego przepisu nalicza się odsetki 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie 

terminów zwrotu określonych w ust. 1-3. 

Mając na względzie zapis art. 253 cytowanej ustawy przepisów art. 251 i art. 252 nie stosuje się, jeżeli 

odrębne ustawy określają zasady i tryb zwrotu dotacji. W świetle powołanych przepisów ustawy o finansach 

publicznych jedynie przepis rangi ustawowej może wprowadzać inny termin zwrotu dotacji niewykorzystanej 

lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, czy też termin naliczania odsetek, niż określony 

w powołanym przepisie art. 251 i art. 252 ustawy. Regulacje zawarte w uchwale rady gminy, nawet 

stanowiących przepisy prawa miejscowego nie mogą wprowadzać odmiennych norm niż ustawowe. 

Z uwagi na okoliczność, że termin wykorzystania dotacji udzielanych na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków jest krótszy niż rok 

budżetowy, dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia jej przekazania, w terminie 15 dni 

po upływie terminu wykorzystania dotacji. Dotacje niewykorzystane podlegają zwrotowi w terminie 15 dni 

po upływie terminu wykorzystania dotacji. 

Po upływie tego terminu zwrot dotacji następuje wraz z odsetkami w wysokości określonej 

jak dla zaległości podatkowych. 

Mając na względzie powyższe należało orzec jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie służy skarga 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Skargę 

wnosi się za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. 

  

 

PREZES 

 

dr Zbigniew K. Wójcik 
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