
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 
Uchwała nr  6/10/2012 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 7 marca 2012 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; 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; z 2009 r. nr 157, poz. 1241; z 

2010 r. nr 238, poz.1578; z 2011 r nr 240, poz. 1429) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu 

p o s t a n a w i a 

 

oddalić zastrzeżenia Starosty Powiatu Brzeskiego do wniosku zawartego w wystąpieniu 

pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu NKO-401-30/2/11 z dnia 17 stycznia 

2012 r. 

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

 W dniu 7 lutego 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono pismo 

Zarządu Powiatu Brzeskiego o sygn. OR.01710.12.2011  z dnia 3 lutego 2012 r., w którym Starosta 

wniósł zastrzeżenia do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby 

Obrachunkowej znak NKO-401-30/2/11 z dnia 17 stycznia 2012 r. 
 

Wnoszący zastrzeżenia podniósł co następuje:  

 

Zastrzeżenia dotyczą wniosku pokontrolnego skierowanego do Starostwa Powiatowego w 

Brzegu w zakresie uregulowania władania nieruchomościami przekazanymi Zarządowi Dróg 

Powiatowych w Brzegu z jednoczesnym zobowiązaniem do stosowania instytucji trwałego zarządu, 

stosownie do przepisu art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(DzU z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 

Wnioskowi temu zarzucił „naruszenia prawa poprzez błędną wykładnię i nie zastosowanie 

przepisów art. 18 w związku z art. 4 pkt.10 ustawy o gospodarce nieruchomościami /dalej zwaną -

„ugn”) wskazując, że „ustawodawca w art. 18 ugn przewidział również inne formy władania 

nieruchomościami przez jednostki organizacyjne, w tym między innymi użyczenie nieruchomości.” 

Wskazując na powyższe, składający zastrzeżenia „wniósł o podjęcie przez Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwały uwzględniającej wniesione zastrzeżenia do 

wniosku pokontrolnego oraz ustalenie, że Starostwo Powiatowe w Brzegu, przekazując Zarządowi 

Dróg Powiatowych w Brzegu nieruchomość komunalną położoną w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 

23, funkcjonującemu w formie jednostki budżetowej Powiatu Brzeskiego, na podstawie 

cywilnoprawnej umowy użyczenia - działało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w 

szczególności na podstawie art. 18 w związku z art. 10 ust. 4 ugn. 

 

 

Kolegium ustaliło, co następuje: 
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Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w okresie od 16 do 29 listopada 2011 r. 

przeprowadziła kontrolę doraźną wybranych zagadnień gospodarki finansowej Powiatu Brzeskiego 

za lata 2007 - 2011. Pismem z dnia 17 stycznia 2012 r. (znak - NKO-401-30/2/11) Prezes 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu skierował  do Starosty Powiatu Brzeskiego Wystąpienie 

pokontrolne zawierające m.in. wniosek pokontrolny, o treści: 

 

„Prawidłowo uregulować formę władania nieruchomościami przekazanymi Zarządowi Dróg 

Powiatowych. Przekazując jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej 

nieruchomości niezbędne do wykonywania ich statutowej działalności stosować instytucję trwałego 

zarządu, stosownie do przepisów art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami”. 

 

Tak sformułowany wniosek pokontrolny oparty został na ustaleniach kontroli, wg. których Zarząd 

Powiatu w Brzegu w dniu 1 kwietnia 2007 r. zawarł umowę cywilno-prawną użyczenia nr OR.0086-

15/07 z Zarządem Dróg Powiatowych w Brzegu, mocą której przekazał do bezpłatnego używania 

nieruchomość komunalną położoną przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu Zarządowi Dróg 

Powiatowych, funkcjonującemu w formie jednostki budżetowej Powiatu Brzeskiego z 

przeznaczeniem na siedzibę tej jednostki, w której zawarto również m.in. zgodę na oddawanie 

użyczonej nieruchomości w części lub całości osobom trzecim do używania. 

 

Kolegium Izby zważyło co następuje: 

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

do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych rozpatrują kolegia izb. Zastrzeżenia składa 

właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego. 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. 

 

Wstępnie wskazać należy, że zarząd dróg, zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn zm.) jest instytucją 

odrębną od zarządcy drogi i jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Jednostki 

tego typu są tworzone w drodze uchwały, odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub 

radę gminy (miasta). 

  Zarządy dróg są jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy o finansach 

publicznych, a zgodnie z przepisami tej ustawy właściwy organ tworzący jednostkę budżetową 

nadaje jej statut, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.  

Nakaz przekazywania przez Powiat własnej jednostce budżetowej (Zarządowi Dróg Powiatowych) 

mienia w zarząd – w ocenie Kolegium Izby - odnosić należy do instytucji trwałego zarządu, 

określonego przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, która w art. 43 ust. 1 określa, że 

trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez państwową lub komunalną 

jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Powyższy pogląd potwierdza dyspozycja 

art. 199 ust. 2 ugn, zgodnie z którą zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 

oraz własność gminy (odpowiednio powiatu, województwa), sprawowany w dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy (1 stycznia 1998 r.) przez jednostki organizacyjne, przekształca się z tym dniem w 

trwały zarząd tych nieruchomości. 
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Stwierdzenie to - wbrew wywodom wnoszącego zastrzeżenia, których Kolegium Izby nie 

podziela - nie narusza przepisu art. 18 w związku z art. 4 pkt. 10 ugn, zgodnie z którym 

nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym tj. państwowym i samorządowym 

jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej,  w trwały zarząd, najem i 

dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością. 

W ocenie Kolegium z brzmienia art. 18 ugn biorąc pod uwagę zarówno przepisy tej ustawy 

jak i przepisy ustaw ustrojowych dotyczących samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach 

publicznych, nie można wywodzić, że samorządowym i państwowym jednostkom organizacyjnym 

nieposiadającym osobowości prawnej mogą być oddawane nieruchomości w najem, dzierżawę lub 

użyczenie w ramach tej samej osoby prawnej tj. Skarbu Państwa czy odpowiednio gminy, powiatu 

czy województwa. Ani państwowa ani samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej nie ma zdolności prawnej i nie może być stroną umowy cywilnoprawnej. Taka 

jednostka organizacyjna może otrzymać nieruchomość we władanie od swojej „macierzystej” osoby 

prawnej tylko w formie trwałego zarządu, a więc państwowa jednostka organizacyjna tylko od 

Skarbu Państwa, a samorządowa jednostka organizacyjna tylko od właściwej jednostki samorządu 

terytorialnego (art. 43 ust. 1 ugn).  

Jednostka budżetowa jest formą organizacyjną sektora finansów nieposiadającą osobowości 

prawnej, co oznacza, że w obrocie cywilnoprawnym nie działa we własnym imieniu, ale wyłącznie 

w ich imieniu i na ich rzecz (gminy, powiatu czy województwa). Kolegium Izby nie podziela 

przytoczonego w zastrzeżeniach poglądu, że art. 18 ugn upoważnia do stwierdzenia, że jednostki 

organizacyjne uzyskały zdolność prawną w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i 

użyczenia.  

Wobec powyższego uznać należy, że nie jest dopuszczalne przekazanie przez jednostkę samorządu 

terytorialnego jej jednostce budżetowej mienia nieruchomego na podstawie umowy dzierżawy, 

najmu czy użyczenia. Umowy te, uregulowane w Kodeksie cywilnym, są instytucjami prawa 

cywilnego. Każda z tych umów zawarta między powiatem a jego jednostką budżetową byłaby 

umową z samym sobą i w świetle przepisów prawa cywilnego nie mogłaby zostać uznana za prawnie 

skuteczną [zob. wyrok SA w Poznaniu z 29.6.2005 r., I ACa 1855, Lex Nr 175172, wyrok WSA w 

Opolu z 8.4.2009 r., I SA/Op 8/09, Lex Nr 497196]. 

Odnosząc się do przytoczonego przez wnoszącego zastrzeżenia wyroku WSA w Gdańsku z 

dnia 11 lutego 2009 r. sygn. akt II SA/Gd 693/2008 należy podkreślić, że dotyczy on zupełnie innej 

sytuacji faktycznej i prawnej. W wyroku nie zakwestionowano co do zasady zawarcia umowy 

pomiędzy Gminą a Gminną Biblioteką Publiczną bowiem Biblioteka Publiczna jako instytucja 

kultury, zgodnie z art. 14 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.) jest osobą 

prawną i instytucja trwałego zarządu, o której mowa w art. 43 „ugn” w ogóle w tym przypadku nie 

ma zastosowania. 

 

W stanie faktycznym i prawnym sformułowany w wystąpieniu pokontrolnym wniosek 

pokontrolny należy uznać za prawidłowy, a złożone zastrzeżenie za nieuzasadnione. 

 

W związku z powyższym, Kolegium na podstawie art. 25b ust. 2 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, oddaliło zastrzeżenia, postanawiając jak w sentencji.  

 

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy. 

 

Przewodniczący Kolegium 


