
REGIONALNA   IZBA    OBRACHUNKOWA 

W   OPOLU  

 
Uchwała nr 20/84/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 września 2007 r. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5a oraz art. 25 b ustawy z dnia 7 października 1992 r.o regional-
nych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, 
poz. 984; z 2003 r.  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 Wójta Gminy Skarbimierz do wniosków pokontrolnych. 

 
 

U z a s a d n i e n i e 
 
  W dniu 27 sierpnia 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dorę-
czono pismo Wójta Gminy Skarbimierz o sygn. Fn I/0911/1/126/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r., 
którym wniósł „zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych, co do błędnej wykładni i niewłaści-
wych ustaleń” zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-
lu z dnia 7 sierpnia 2007 r. (pismo NKO-401-7/07), a dotyczących wniosków nr 10,11,12  i 15. 
Wójt podniósł, iż: 

1. W zakresie wniosku nr 10 : 
     „- art. 50 ustawy o samorządzie gminnym dotyczy „przeznaczenia mienia”, które określa 

się na podstawie studium zagospodarowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej,  
więc przepis nie dotyczy ustaleń kontrolnych, bo w ustaleniach nie ma wskazania nie-
zgodności w tym zakresie,  

     - niewłaściwe jest również ustalenie, że zostały naruszone zapisy uchwały Rady Gminy 
XVIII/146/2004, bo uchwała została podjęta z naruszeniem prawa, gdyż Rada Gminy 
wyczerpała swoje kompetencje uchwalając „zasady nabycia, zbycia…” (w załączeniu 
pismo wojewody), 

     - niewłaściwe jest ustalenie wprowadzenia w błąd notariusza, gdyż nie mogłem przywo-
ływać błędnych podstaw prawnych.” 

2.  W zakresie wniosku nr 11, „niewłaściwe ustalenia, bo wszystkie zadania mieszczą się  
w katalogu zadań własnych, a nawet, gdyby nie mieściły się w tym katalogu, to wydatki 
można realizować z ogólnej zasady, jeżeli rada tak stanowi.” 

3.  W zakresie wniosku nr 12, „niewłaściwe ustalenia, bo obowiązuje generalna zasada,  
że samorząd sam realizuje swoje zadania, a w przypadkach określonych w innych usta-
wach może realizować swoje zadania również poprzez udzielane dotacje. Oczywiste 
jest, że udzielone dotacje trudniej jest nadzorować niż własne wykonanie. W przypadku 
ochrony zabytków ustalenie jest niewłaściwe, gdyż zadania własne realizuje się przede 
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wszystkim z art. 71 ustawy o zabytkach, choć istnieje również możliwość realizacji po-
przez dotacje art. 81 tej ustawy, ale o tym decyduje Rada Gminy. Niewłaściwe jest usta-
lenie, że nastąpiło „przekazanie środków pieniężnych na dofinansowanie samochodu”, 
gdyż jest to sugestia że udzielono dotację, a w rzeczywistości została dokonana wpłata 
na konto sprzedającego, czyli został zrealizowany zakup.” 

4.  W zakresie wniosku nr 15, „niewłaściwe ustalenie, bo rozliczenie dotacji nastąpiło pra-
widłowo, gdyż w umowie z samorządem województwa jest określone, że rozliczenie 
nastąpi zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, a tak się stało. Wykonanie prac za-
miennych nie miało wpływu na wartość zadania określoną w umowie, gdyż prace te by-
ły wycenione zgodnie z wartością zadania (w załączeniu pismo do Marszałka Woje-
wództwa).” 

 
W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z art. 25b ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zastrzeżenia do wnio-
sków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych rozpatrują kolegia izb. Podstawa 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 błęd-
nej wykładni prawa polega na mylnym rozumieniu treści lub znaczenia przepisu prawnego,  
zaś niewłaściwe zastosowanie normy prawnej polegać może na wadliwym wyborze normy praw-
nej lub nieprawidłowej jej subsumpcji, tj. błędnym identyfikowaniem ustalonego stanu faktycz-
nego z określonym przepisem prawnym i tym samym nieadekwatnym określeniem skutków 
prawnych wynikających z tego przepisu. 
 

Wniosek nr 10 wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu został 
sformułowany następująco: 

Skutecznie wyeliminować nieprawidłowości w zakresie gospodarowania mieniem gminy. Wdro-

żyć procedury kontrolne celem egzekwowania od pracowników ścisłego przestrzegania przepisów 

ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przeję-

tych od wojsk Federacji Rosyjskiej (DzU nr 79, poz. 363 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),  rozpo-

rządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU nr 207, poz. 2108) przy zbywaniu nie-

ruchomości i oddawaniu w dzierżawę oraz respektowania zasady dbałości o interes publiczny 

oraz zachowania szczególnej staranności wyrażonej w treści cyt. art. 50 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym(DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).  
Zgodnie z treścią art. 50 ustawy o samorządzie gminnym, obowiązkiem osób uczestniczą-

cych w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wyko-
nywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona. 

Zdaniem Kolegium, art. 50 ustawy o samorządzie gminnym określa w swojej istocie 
obowiązek  zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem komunal-
nym. O przeznaczeniu mienia, o którym mowa w art. 50 ww. ustawy nie decydują jednak,  
co do zasady, ustalenia wynikające ze studium zagospodarowania przestrzennego i gospodarki 
przestrzennej.  Skoro określone składniki mienia zostały decyzją Rady Gminy zawartą w uchwale 
nr XXIV/223/2001 z dnia 26 kwietnia 2001 r., zmienionej uchwałą nr XVIII/146/2004 z dnia  
13 października 2004 r. przeznaczone do sprzedaży, a nadzór wojewody nie zakwestionował tych 
uchwał, obowiązkiem Wójta Gminy było przeprowadzić te sprzedaże z zachowaniem szczególnej 
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staranności. Tym samym, w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi gospodarowania mie-
niem gminy Skarbimierz, wniosek wskazujący na konieczność przestrzegania art. 50 ww. ustawy 
nie narusza prawa. 
 
Wniosek nr 11 wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu został 
sformułowany w następującej treści: 
Zaprzestać finansowania wydatków, które wykraczają poza katalog zadań własnych gminy okre-

ślony w przepisach art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz dokonywania bezpodstaw-

nych wydatków z naruszeniem art. 35 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych. Wyegzekwować zwrot do budżetu gminy kwoty wypłaconych nagród 

pieniężnych w konkursie wieńców i koron dożynkowych. 

 Zgodnie z treścią art. 7 ust.  1 ustawy o samorządzie gminnym,  zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.  

Natomiast, zgodnie z treścią art. 35. ust. 2 ustawy o finansach publicznych, jednostki sek-
tora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczegól-
nych rodzajów wydatków. 

Zdaniem Kolegium, cytowane powyżej przepisy ustaw wskazują jednoznacznie, że pod-
stawa prawna  ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków musi wynikać 
z konkretnych przepisów prawa, a zatem wyrażona przez Wójta zasada „wydatki można realizo-
wać z ogólnej zasady, jeżeli rada tak stanowi” jest sprzeczna z obowiązującym porządkiem 
prawnym. W związku z powyższym, wniosek wskazujący na konieczność przestrzegania przepi-
sów art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 35 ust. 2 ustawy o finansach publicz-
nych, wobec ustaleń kontroli o dokonywaniu wydatków nie umocowanych konkretnym przepi-
sem prawa nie narusza prawa, a zastrzeżenie w tym zakresie nie zasługuje na uwzględnienie. 
 

Wniosek nr 12 wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu został 
sformułowany w następujący sposób: 
Zaprzestać finansowania bezpośrednio z budżetu gminy wydatków na rzecz innych podmiotów, 

zadania własne gminy zlecać uprawnionym podmiotom w formie wydatków na dotacje na pod-

stawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(DzU nr  96, poz. 873 z późn. zm.). Przestrzegać obowiązku udzielania dotacji na prace konser-

watorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na zasadach 

określonych w uchwale podjętej przez organ stanowiący gminy, stosownie do przepisów art. 81 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU nr 162,  

poz. 1568 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w trybie określo-
nym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budow-
lane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, po-
wiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwa-
le. 

Zdaniem Kolegium,  pogląd wnoszącego zastrzeżenie, iż w zakresie ochrony zabytków 
gmina realizuje swe zadanie „przede wszystkim z art. 71 ustawy o zabytkach, choć istnieje rów-
nież możliwość realizacji poprzez dotacje art. 81 tej ustawy, ale o tym decyduje Rada Gminy” nie 
zasługuje na aprobatę, bowiem wymieniony przepis dotyczy jednostki samorządu terytorialnego, 
która posiada tytuł prawny do zabytku. Natomiast zadanie opieki nad zabytkami, do których 
gmina nie posiada tytułu prawnego może być realizowane jedynie poprzez udzielenie dotacji z 
budżetu na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  
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W świetle powyższego, wniosek dotyczący przestrzegania obowiązku udzielania dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do reje-
stru na zasadach określonych w uchwale podjętej przez organ stanowiący gminy, stosownie  
do przepisów art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
znajdujący swoje normatywne umocowanie w powszechnie obowiązującej normie prawnej,  
nie narusza prawa. 
 Jednocześnie Kolegium  uznało, że zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych w pozosta-
łym zakresie w istocie dotyczą ustaleń kontroli, a nie wniosków pokontrolnych. Świadczy o tym 
niewskazanie przez wnoszącego zastrzeżenia przepisów wskazujących na błędną wykładnię,  
czy też przepisów niewłaściwie zastosowanych przy formułowaniu wniosków pokontrolnych. 
Ponadto, użyte przez Wójta sformułowania „niewłaściwe ustalenia” również wskazują, że za-
strzeżenia dotyczą nie wniosków pokontrolnych, a ustaleń stanu faktycznego.  

 W tym stanie faktycznym i prawnym, mając na uwadze dyspozycję art. 9 ust. 3 i 4 ustawy 
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, należało oddalić zastrze-
żenia  Wójta Gminy Skarbimierz do wniosków pokontrolnych.  

 
Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy. 

 
 
 
 

                                                   Przewodniczący Kolegium 
 


