
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

U c h w a ł a    Nr   14/53/2006 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 12 września 2006 r. 
 

Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5a oraz art. 25 b ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jednolity - DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. 

DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149, poz. 1454; 

z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

p o s t a n a w i a  

oddalić zastrzeżenia Burmistrza Głubczyc znak FB 1/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. do pkt 5 

i 6 wniosków pokontrolnych dotyczących Urzędu Gminy, a zawartych w wystąpieniu 

pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 lipca 2006 r.  

 

U z a s a d n i e n i e  

W dniu 16 sierpnia 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

sygnowane przez Burmistrza Głubczyc (sygn. FB 1/2006) zastrzeżenia do pkt 5 i 6  

wniosków    

pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu z dnia 28 lipca 2006 r. dotyczących Urzędu Gminy o treści jak poniżej:  

− (pkt 5) roboty budowlane zabytków wpisanych do rejestru finansować w formie dotacji 

udzielonej na zasadach określonych przez Radę Miejską w stosownej uchwale, zgodnie z 

dyspozycją wynikającą z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.); 

− (pkt 6) podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania 

nieprawidłowości związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzić z należytą starannością z zastosowaniem 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, 

poz. 177 z późn. zm). 

W przedłożonych zastrzeżeniach Burmistrz podniósł, iż:  

− (Ad. pkt 5) gmina realizując swoje  ustawowe zadanie w zakresie zabytków i opieki nad 

zabytkami udzielała dotacji na ochronę zabytków stosując przepis art. 118 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych w związku z uchwaloną przez 

Radę Miejską w dniu 27 października 1999 r. uchwałą nr X/101/99 określającą zasady 

udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych  do sektora finansów publicznych na 

cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki; składający zastrzeżenia 

odnotował nadto, że przepis art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami nie wyklucza możliwości udzielania przez gminę dotacji, przy zastosowaniu 

dotychczasowych zasad stosowanych przez gminę – ponadto zdaniem wnoszącego 

zastrzeżenia przepis art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

zawęża udzielanie dotacji jedynie do obiektów zabytkowych figurujących w ewidencji 

zabytków wyłączając obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków; 

− (Ad. pkt 6) wniosek został sformułowany na podstawie ustaleń kontroli związanych z 

prawidłowością realizacji zadania inwestycyjnego „Szkolne schronisko młodzieżowe i 

narciarski stok zjazdowy całoroczny w miejscowości Pietrowice” w kontekście naruszenia 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegającego na udzieleniu zamówienia 

publicznego, którego wartość przekroczyła równowartość kwoty 6.000 euro z 

pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i 
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zdaniem składającego zastrzeżenia nie zasługuje na aprobatę, gdyż „na zadaniu tym 

stosowano jedną dopuszczoną prawnie procedurę określoną „Podręcznikiem Procedur 

Zawierania Umów na Wykonanie Robót” KP-700-18-ARiMR/6/2 Wersja zatwierdzona: 6 

z dnia 5 listopada 2003 r.”. Ponadto jak odnotował Burmistrz Głubczyc „nie jest znany 

żaden akt prawny, który to zabraniałby prowadzenia w tej formie procedur – takie 

działanie nie naraziło Gminy Głubczyce na utratę dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej.    

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z art. 25b ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zastrzeżenia 

do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych rozpatrują kolegia izb. Podstawą 

zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko, stosownie do brzmienia  art. 9 ust. 4 powołanej 

wyżej ustawy, zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe 

zastosowanie. Przypadek błędnej wykładni prawa polega na mylnym rozumieniu treści lub 

znaczenia przepisu prawnego, zaś niewłaściwe zastosowanie normy prawnej polegać może na 

wadliwym wyborze normy prawnej lub nieprawidłowej jej subsumpcji, tj. błędnym  

identyfikowaniem ustalonego stanu faktycznego z określonym przepisem prawnym i tym 

samym nieadekwatnym określeniem skutków prawnych wynikających z tego przepisu.  

W kontekście stanu faktycznego związanego z przedmiotem udzielenia dotacji w łącznej 

kwocie 20.000,00 zł na wykonanie remontów dwóch obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków tzn. kościołów w Lisięcicach i w Równem wskazać należy, iż zgodnie z art. 81 ust. 

1 ustawy 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. 

Jak stanowi ust. 2 powołanej jednostki redakcyjnej dotacja, w zakresie określonym w art. 77, 

może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez 

wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru. Powołana norma jako przepis szczególny w odniesieniu do zakresu 

normowanego ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wyłącza możliwość 

stosowania dyspozycji art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych w 

przedmiocie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru, co implikuje koniecznością oddalenia zastrzeżenia w 

powołanej części. Nie zasługuje również na uwzględnienie powołana w treści zastrzeżeń 

Burmistrza Głubczyc argumentacja związana z zawężeniem przez dyspozycję art. 81 ust. 1 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami materii udzielenia dotacji jedynie do 

obiektów zabytkowych figurujących w ewidencji zabytków wyłączając obiekty zabytkowe 

wpisane do rejestru zabytków z uwagi na jej bezprzedmiotowość odnoszoną do literalnego 

brzmienia powołanego przepisu.  

Niezależnie od powyższego Kolegium wskazuje, iż stosownie do brzmienia art. 118 ust. 1 

ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych podmioty nie zaliczone do sektora 

finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogły otrzymywać z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej 

jednostki. Zgodnie z ust. 2 powołanej jednostki redakcyjnej znowelizowanym art. 17 ustawy 

Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono 

innych zadań publicznych niż określone w tej ustawie: 

1) zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy jednostki samorządu 

terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1; przepis art. 71 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio, 

2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli 

wykonywania zleconego zadania określa w drodze uchwały organ stanowiący jednostki 
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samorządu terytorialnego, zapewniając jawność postępowania o udzielenie dotacji  i jej 

rozliczenia. 

Implikacją powyższego stanu prawnego był adresowany do organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego nakaz dostosowania uchwał wydanych na podstawie art. 118 ust. 3 

ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie 

niniejszego przepisu do wymagań związanych z wykonywaniem zadań w zakresie 

określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o czym stanowi 

art. 23 sytuowany w Rozdziale 3 „Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe” ustawy 

Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Określając procedurę dostosowania przedmiotowych uchwał do wymogów zmienionego 

stanu prawnego zakreślono - w ust. 2 powołanej jednostki redakcyjnej – termin dokonania 

zmian, tj. 3 miesiące od dnia wejścia w życie powoływanego przepisu art. 23 ustawy.  

W tym miejscu przytaczając brzmienie art. 24 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określające wejście w życie art. 23 z 

dniem 1 stycznia 2004 r. w sposób oczywisty stwierdzić należy, iż Rada Miejska w 

Głubczycach naruszyła powołaną normę nakazującą dokonanie nowelizacji przedmiotowej 

uchwały nr X/101/99 z dnia 27 października 1999 r. określającej zasady udzielania dotacji dla 

podmiotów nie zaliczanych  do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z 

realizacją zadań tej jednostki. 

W odniesieniu do materii wniosku pokontrolnego o treści: podjąć skuteczne działania 

celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości związanych z udzielaniem 

zamówień publicznych. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzić z 

należytą starannością z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych odnotować należy, iż z uwagi na zakres regulacji przedmiotowej oraz 

podmiotowej ustawy Prawo zamówień publicznych wniosek w istocie o treści nakazującej 

podjęcie działań mających na celu przestrzeganie prawa nie może być uznany za naruszający 

prawo. Argumentację powołaną przez Burmistrza Głubczyc sprowadzoną w zasadzie do 

polemiki z ustaleniami stanu faktycznego i jego oceną prawną dokonanymi przez 

kontrolujących Kolegium pozostawia bez rozpoznania z uwagi na sytuowanie jej poza 

ramami dyspozycji art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Odnotować 

przy tym należy, iż przedmiotowy wniosek ujęty w treści pkt 6 (w części dotyczącej Urzędu 

Gminy) wystąpienia pokontrolnego sformułowany został nie tylko na podstawie ustaleń 

dotyczących prawidłowości realizacji zadania inwestycyjnego „Szkolne schronisko 

młodzieżowe i narciarski stok zjazdowy całoroczny w miejscowości Pietrowice” (s. 206-209 

protokołu kontroli), lecz również w związku z stwierdzonymi nieprawidłowościami 

dotyczącymi nieprzestrzegania terminu zwrotu wadium wniesionego w formie gotówki (s. 

151, 170 protokołu kontroli). Tym samym znajduje on uzasadnienie w całokształcie 

ustalonego w trakcie postępowania kontrolnego stanu faktycznego i prawnego związanego z 

przedmiotem regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych.     

W kontekście powyższego wskazać należy, iż ewentualna weryfikacja prawidłowości ustaleń 

kontrolujących związana ze stwierdzonym naruszeniem przepisów w zakresie ustawy Prawo 

zamówień publicznych w części dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego, którego 

wartość przekroczyła równowartość kwoty 6.000 euro z pominięciem przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych (protokół kontroli s. 206-209) z uwagi na występujące 

przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych nastąpi w trybie innego postępowania 

– określonego ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak w sentencji. 

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy. 

 

        Przewodniczący Kolegium 
 


