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REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 
 

Uchwała nr 28/61/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 18 października 2021 r. 

 

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

o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

p o s t a n a w i a 

 

1. uwzględnić zastrzeżenie Wójta Gminy Domaszowice do wniosku nr 1d zawartego  

w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

nr NKO.401-16/2021 z dnia 6 września 2021 r. w części dotyczącej sformułowania  

„prawidłowych metod inwentaryzacji należności”  

 

2. oddalić zastrzeżenia Wójta Gminy Domaszowice do wniosku nr 1d zawartego  

w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

nr NKO.401-16/2021 z dnia 6 września 2021 r., z wyłączeniem części wskazanej  

w pkt 1 uchwały Kolegium  

 

3. oddalić zastrzeżenia Wójta Gminy Domaszowice do wniosku nr 8 zawartego  

w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

nr NKO.401-16/2021 z dnia 6 września 2021 r. 

 

 

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

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy 

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych przeprowadziła  

w dniach od 24 maja 2021 r. do 8 lipca 2021 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

Gminy Domaszowice za lata 2019-2020 oraz wybranych zagadnień za lata 2018 i 2021. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli podpisanym przez Wójta i Skarbnika Gminy 

oraz zespół kontrolny w dniu 8 lipca 2021 r.  

Na podstawie ustaleń kontroli Izba skierowała do kontrolowanej jednostki wystąpienie 

pokontrolne nr NKO.401-16/2021 z dnia 6 września 2021 r. zawierające 8 wniosków 

pokontrolnych.  

W dniu 20 września 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wpłynęło 

pismo nr FN.1710.2.2021.JT z dnia 20 września 2021 r. – „dotyczy: zastrzeżenia do 

wystąpienia pokontrolnego nr NKO.401-16/2021”, w którym Wójt Gminy przedstawił 

zastrzeżenia do wniosku pokontrolnego nr 1d oraz wniosku nr 8. 
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W tym stanie Kolegium 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 kontrolowanej. 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 niewłaściwego 

zastosowania 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.  

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, na podstawie ustaleń kontroli skierowała do 

Gminy Domaszowice wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-16/2021 z dnia 6 września  

2021 r. zawierające 8 wniosków pokontrolnych. W dniu 20 września 2021 r. do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu wpłynęło pismo nr FN.1710.2.2021.JT z dnia 20 września 

2021 r., w którym złożono zastrzeżenia do wniosku pokontrolnego nr 1d oraz wniosku nr 8. 

 

Podstawę sformułowania w wystąpieniu pokontrolnym wniosku 1d w brzmieniu: 

„Wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie inwentaryzacji, a 

w szczególności zapewnić stosowanie prawidłowych metod inwentaryzacji należności oraz 

odpowiedniego sposobu dokumentowania jej wyników, stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 3 i art. 

27 cyt. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości” stanowiło ustalenie ujęte przez 

organ kontroli jako nieprawidłowość, której zakres przedmiotowy opisano w punkcie 1e: 

 „1. Nieprawidłowości w zakresie rachunkowości polegające na: (…) 

e) naruszeniu przepisów w zakresie inwentaryzacji poprzez niesporządzenie dokumentu 

potwierdzającego dokonanie inwentaryzacji należności metodą weryfikacji sald konta 223 

– „Rozliczenie wydatków budżetów” oraz nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji 

należności metodą weryfikacji sald konta 201 – „Rozrachunki z odbiorcami  

i dostawcami”.  

 

W zastrzeżeniach do wniosku zawartego w pkt 1d podniesiono zarzut naruszenia  

art. 26 ust. 1 pkt 3 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez 

błędną jego wykładnię. W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku 

pokontrolnego wskazano m.in., że: „Jeśli chodzi o stosowanie nieprawidłowych metod 

inwentaryzacji należności to, zdaniem Gminy wniosek ten oparty jest na błędnej wykładni  

art. 26 ustawy o rachunkowości. W ustaleniach kontroli (pkt 1 lit e) wskazano na 

nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji należności metodą weryfikacji sald konta 201 

- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami. Na koncie 201 w naszej jednostce tylko  

w wyjątkowych sytuacjach na koniec roku występuje saldo Wn, tj. należności. Są to 

najczęściej nadpłaty w związku z otrzymanymi korektami faktur bądź błędnymi przelewami 

nierozliczonymi do końca roku. W danym przypadku należności na koncie 201 wynikały  

z korekt faktur, które wpłynęły do jednostki w dniu 9.02.2021 r. Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 1 

metoda potwierdzenia sald na koniec roku 2020 r. powinna być przeprowadzana do 15 
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stycznia 2021 r. Działając zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości (uzgodnienie 

sald nie było możliwe z przyczyn uzasadnionych tj. Gmina dowiedziała się o zaistnieniu 

należności po terminie określonym w art. 26 ust. 3 pkt 1) zastosowano metodę weryfikacji 

sald w celu przeprowadzenia inwentaryzacji konta 201.” 

  

Gmina Domaszowice przeprowadziła na koniec roku 2020 inwentaryzację 

rozrachunków. W „Protokole inwentaryzacji przeprowadzonej metodą weryfikacji sald, 

według stanu na 31 grudnia 2020 r. - konta zespołu 2” przedstawiono zestawienie sald kont 

zespołu 2, w tym salda konta 201: saldo Wn - 0,00 zł, saldo Ma – 131 743,44 zł. W wyniku 

porównania wysokości sald konta 201 wynikającego z ewidencji analitycznej prowadzonej 

według klasyfikacji budżetowej oraz wysokości sald konta 201 wynikającego z ewidencji 

syntetycznej, stwierdzono rozbieżność pomiędzy ustalonymi saldami. Według ewidencji 

analitycznej na koncie 201 wystąpiło saldo Wn – 61,23 zł i saldo Ma – 131 804,67 zł.  

Jak wyjaśniono „Różnica między ewidencją analityczną a syntetyczną konta 201 w kwocie 

61,23 zł wynika z rozrachunków z kontrahentem Ekowod Sp. z o.o. na koniec roku 2020 r. 

(konto 201/3).  Urząd Gminy na koniec roku posiadał wobec tego kontrahenta zarówno 

zobowiązania jak i należności. Należności te wynikają z otrzymanych korekt faktur za 2020 r. 

W związku z tym, że w ewidencji analitycznej konta 201 stosuje się podziałki klasyfikacji 

budżetowej w następstwie zaksięgowanych korekt faktury na trzech podziałkach klasyfikacji 

budżetowej wystąpiła nadpłata w wysokości 61,23 zł (…).”  

 

Jak wynika z „Protokołu inwentaryzacji przeprowadzonej metodą weryfikacji sald, 

według stanu na 31 grudnia 2020 r. - konta zespołu 2”, inwentaryzacja wskazanych kont 

została przeprowadzona na podstawie dokumentów źródłowych i nie wykazała 

nieprawidłowości. Z zestawienia ujętego w ww. protokole wynika, iż salda konta 201 

wykazują na dzień 31.12.2020 r. wartości: Wn w wysokości 0,00 zł oraz  Ma w wysokości 

131 743,44 zł, salda zostały ustalone oraz zweryfikowane w drodze porównania danych 

wynikających z zestawienia obrotów i sald konta 201 (ewidencja syntetyczna)  

z odpowiednimi dokumentami, stanowiącymi podstawę zapisów na tym koncie. Powyższe 

znajduje potwierdzenie także w załączonych wydrukach z urządzeń księgowych (zestawień 

obrotów i sald - roboczy za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. sporządzonych dla dziennika 

częściowego WYDATKI oraz ZFŚS) z adnotacją o dokonanej weryfikacji osoby 

odpowiedzialnej, które wskazują salda Wn 0,00 zł oraz Ma 131 743,44 zł.  

Powyższe wskazuje, iż inwentaryzacja konta 201 pomimo, iż jak wskazano w protokole  

z inwentaryzacji przeprowadzona została w oparciu o dokumentację źródłową, tj. faktury 

VAT, korekty faktur VAT, rachunki, noty księgowe, wyciągi bankowe została 

przeprowadzona w nieprawidłowy sposób bowiem nie ustalono, iż na koncie 201 na koniec 

roku 2020 wystąpiły dwa salda: Wn – 61,23 zł, Ma – 131 804,67 zł. Nadmienić należy, iż 

prawidłowa weryfikacja ww. dowodów księgowych, na których ujmuje się ich dekretację 

(zarówno w zakresie wskazania odpowiednich kont, na których dowód ma być zaksięgowany, 

jak również klasyfikację budżetową) winna wykazać, iż saldo Ma konta 201 w wysokości 

131 743,44 zł i saldo Wn – 0,00 zł są nieprawidłowe. Nieprawidłowość ta zostałaby również 

ujawniona gdyby w ramach inwentaryzacji porównano ewidencję syntetyczną konta 201  

z ewidencją analityczną. 



str. 4 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 28/61/2021 z dnia 18 października 2021 r. 

 

Mając na uwadze, iż na zestawieniu obrotów i sald na koniec roku 2020 na koncie 201 

widniało jedynie saldo Ma, jednostka dokonała inwentaryzacji prawidłową metodą zgodnie  

z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości - drogą porównania danych ksiąg rachunkowych 

z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji tych składników. Przeprowadzenie 

inwentaryzacji sald konta 201 miało na celu sprawdzenie, czy posiadane przez jednostkę 

dokumenty potwierdzają istnienie określonego salda oraz czy jest ono realne i prawidłowo 

wycenione. Pomimo, iż jak wskazano w zastrzeżeniach (…) W danym przypadku należności 

na koncie 201 wynikały z korekt faktur, które wpłynęły do jednostki w dniu 9.02.2021 r. (…) 

przeprowadzona w marcu 2021 r. inwentaryzacja winna wykazać prawidłowe salda konta 

201.  

W świetle powyższych ustaleń, złożone zastrzeżenia w części dotyczącej zapewnienia 

stosowania prawidłowych metod inwentaryzacji należności uznać należy za zasadne bowiem 

inwentaryzację konta 201 przeprowadzono prawidłową metodą jednak w nieprawidłowy 

sposób.  

 

W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego 

wskazano również, iż: „(…) Art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości brzmi: „Przeprowadzenie 

i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg 

rachunkowych”. W pkt 1 lit. e ustaleń kontroli zarzuca się Gminie „naruszenie przepisów  

w zakresie inwentaryzacji poprzez niesporządzenie dokumentu potwierdzającego dokonanie 

inwentaryzacji należności metodą weryfikacji sald konta 223 - Rozliczenie wydatków 

budżetowych”. Nie można się z tym zgodzić dlatego, że w toku kontroli przedstawiony został 

przez Gminę „Protokół inwentaryzacji przeprowadzonej metodą weryfikacji sald wg stanu na 

31 grudnia 2020 r. - konta zespołu „2” W protokole tym ujęte zostało m.in. konto 223 

Rozliczenie wydatków budżetowych. Nieuprawnione jest, wobec tego twierdzenie, że Gmina 

nie sporządziła dokumentu potwierdzającego dokonanie inwentaryzacji tego konta. Ustawa  

o rachunkowości nie narzuca sposobu w jaki jednostka powinna udokumentować 

przeprowadzenie inwentaryzacji, bowiem jest w niej mowa jedynie o „odpowiednim 

udokumentowaniu”. Fakt, że w załączeniu do protokołu nie sporządzono wydruku  

z urządzenia księgowego konta 223, tak jak w przypadku pozostałych kont zespołu ”2” nie 

może stanowić przesłanki uznania, że nie został sporządzony dokument potwierdzający 

dokonanie inwentaryzacji konta 223. Przepisy dotyczące inwentaryzacji nie wskazują, że taki 

wydruk jest niezbędny, żeby uznać inwentaryzację za „odpowiednio udokumentowaną”.” 

  

W odniesieniu do przedstawionych przez Wójta zastrzeżeń w tym zakresie należy 

stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami pkt VI „Inwentaryzacja aktywów i pasywów  

w drodze ich weryfikacji” ust. 6 i 7 Instrukcji Inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr OR.120.4.2019 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 1 lutego 2019 r.  

w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej „Wyniki weryfikacji ujmuje się  

w odpowiednich protokołach o treści zależnej od potrzeb. Osoba dokonująca weryfikacji 

odnotowuje fakt przeprowadzenia inwentaryzacji w odpowiednim urządzeniu księgowym 

zamieszczając klauzulę „dokonano weryfikacji salda na dzień ……..” i umieszczając podpis 

(dotyczy urządzeń księgowych w wersji papierowej)”. Co oznacza, iż Wójt Gminy 

Domaszowice własnym zarządzeniem określił, że osoba przeprowadzająca inwentaryzację 
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aktywów i pasywów w drodze ich weryfikacji, oprócz sporządzenia odpowiedniego 

protokołu, w którym ujmowany jest wynik przeprowadzonej inwentaryzacji, powinna również 

udokumentować przeprowadzenie inwentaryzacji poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli 

w odpowiednim urządzeniu księgowym w wersji papierowej. Tym samym nie można uznać, iż 

sam protokół inwentaryzacji był dokumentem, który potwierdzał dokonanie inwentaryzacji 

bowiem nie stanowi on „urządzenia księgowego w wersji papierowej”. Sporządzony przez 

Gminę „Protokół inwentaryzacji przeprowadzonej metodą weryfikacji sald, według stanu na 

31 grudnia 2020 r. - konta zespołu „2”, stanowił jedynie dokument przedstawiający wynik 

weryfikacji sald, w którym zamieszczono wyłącznie zestawienie poszczególnych kont wraz  

z występującymi na koniec roku saldami na tych kontach. Potwierdzeniem dokonania 

inwentaryzacji metodą weryfikacji miały być (w przedmiotowej sprawie) wydruki 

zestawienia obrotów i sald w zakresie kont ujętych w protokole, z odpowiednią adnotacją 

dokonaną przez osobę dokonującą weryfikacji. Dodatkowo należy wskazać, iż jednostka 

dokonała w prawidłowy sposób inwentaryzacji konta 222 – Rozliczenie dochodów 

budżetowych, na którym to koncie na dzień 31 grudnia 2020 r. również widniały zerowe 

salda.  

Mając powyższe na uwadze przedstawione w zastrzeżeniach stanowisko Wójta nie 

zasługuje na uwzględnienie ze względu na fakt, iż w świetle obowiązującego art. 27 ustawy  

o rachunkowości oraz regulacji wewnętrznych jednostki, dokumentowaniu podlegają nie 

tylko wyniki inwentaryzacji, ale również jej przeprowadzenie. Potwierdzeniem dokonanej 

weryfikacji były wydruki z urządzeń księgowych z adnotacją o dokonanej weryfikacji wraz  

z podpisem osoby odpowiedzialnej, stanowiące załączniki do wymienionego protokołu 

inwentaryzacji. Jedynie dla konta 223 takiego wydruku nie sporządzono. 

W świetle powyższych ustaleń, przedmiotowy wniosek pokontrolny w części 

dotyczącej wzmocnienia nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie inwentaryzacji,  

a w szczególności na zapewnieniu odpowiedniego sposobu dokumentowania jej wyników 

stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 3 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

należy uznać za prawidłowy i zasadny.  

Tym samym zastrzeżenia złożone przez Wójta Gminy Domaszowice w powyższym 

zakresie nie zasługują na uwzględnienie.  

 

Kolejne złożone zastrzeżenie dotyczy wniosku nr 8, który zobowiązuje aby:  

„Zaprzestać dokonywania z budżetu Gminy wydatków niemieszczących się w zakresie zadań 

Gminy wynikających z przepisów art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1372) oraz w zakresie zadań Gminy wynikających  

z przepisu art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne  

(t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 716 ze zm.) w odniesieniu do dróg, do których Gmina nie posiada 

tytułu prawnego. Zapewnić przestrzeganie przepisów art. 44 ust. 2 oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 

cyt. ustawy o finansach publicznych w zakresie ponoszenia wydatków zgodnie z przepisami 

dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków oraz wydatków przeznaczonych na 

realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na zadania własne 

jednostek samorządu terytorialnego.” 
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Nieprawidłowość odpowiadającą wskazanemu wnioskowi określono w wystąpieniu 

pokontrolnym w następujący sposób:  

„Dokonanie bezpodstawnego wydatku z budżetu Gminy w wysokości 37 416,50 zł na budowę 

linii kablowej nN wraz z oświetleniem w miejscowości Domaszowice na działce 69/1, która 

nie stanowiła własności Gminy, lecz własność osoby fizycznej tj. na zadanie wykraczające 

poza zakres zadań własnych Gminy określonych w odrębnych przepisach”. 

  

W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego 

wskazano m.in. „(…) Gmina jest zobowiązana do zaprzestania z budżetu Gminy wydatków 

niemieszących się w zakresie zadań Gminy wynikających z przepisów art. 7 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w zakresie zadań Gminy wynikających  

z przepisu art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne w odniesieniu do 

dróg, do których Gmina nie posiada tytułu prawnego. 

Zadanie pn. „Budowa linii kablowej nN wraz z oświetleniem drogowym  

w miejscowości Siemysłów i Domaszowice” zostało ujęte w sporządzonym w 2018 r. 

projekcie budżetu na rok 2019. Zadanie składało się z dwóch części - pierwszą z nich była 

budowa linii kablowej nN wraz z oświetleniem drogowym w miejscowości Siemysłów, 

natomiast drugą była budowa linii kablowej nN wraz z oświetleniem drogowym  

w miejscowości Domaszowice. Teren działki o numerze ewidencyjnym 69/1 w obrębie 

Domaszowice w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi 

Domaszowice, uchwalonego uchwałą Nr XXIII.166.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia  

23 maja 2013 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2013 r. 

poz. 1498 z dnia 21 czerwca 2013 r., oznaczony jest symbolem 11KDD - tereny dróg 

publicznych. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia oraz w odpowiedzi na 

złożone wnioski mieszkańców w sprawie dobudowy oświetlenia ulicznego, Gmina 

Domaszowice zdecydowała się zrealizować tę inwestycję w 2019 roku. W chwili realizacji 

inwestycji droga była jedynie w części zabudowana. Ze względu na to, że Gmina 

Domaszowice nie jest właścicielem działki nr 69/1, zwrócono się do właścicielki gruntu  

o wyrażenie zgody na zlokalizowanie słupów wraz z linią kablową na tej działce. Właścicielka 

gruntu zgodziła się na użyczenie gruntu bezterminowo i oświadczyła ponadto, że nie będzie 

wnosiła roszczeń w stosunku do Gminy Domaszowice. Informuję, że pozwolenie budowlane 

na realizację inwestycji zostało wydane przez Starostę Namysłowskiego bez żadnych 

zastrzeżeń. Wyjaśnić należy również, że zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy  

o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 

własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, 

mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Natomiast w myśl przepisu art. 18 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj: Dz.U. z 2021 r., poz. 716, ze zm.), 

do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa 

gazowe należy finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: 

a) ulic, 

b) placów, 

c) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, 

d) dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych, przebiegających w granicach terenu zabudowy, części 
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dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 

października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, 

wymagających odrębnego oświetlenia: 

− przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów, 

− stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do 

pasa drogowego drogi krajowej. 

Sfinansowanie budowy linii kablowej wraz z oświetleniem na działce, która nie stanowi 

własności Gminy Domaszowice, nastąpiło tylko i wyłącznie w celu realizacji w/wym. zadań, 

określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 18 ust. 1 pkt 3 

ustawy Prawo energetyczne. Przedmiotowa linia kablowa oraz punkty oświetleniowe, 

pomimo, iż są posadowione na działce gruntu, która nie stanowi własności Gminy 

Domaszowice, służą wyłącznie do oświetlenia dróg dojazdowych do nowopowstałych 

nieruchomości. Ta linia kablowa i punkty oświetleniowe nie służą do oświetlenia działki  

nr 69/1, stanowiącej własność prywatną. Dodać należy również, że Gmina zobligowana jest 

do zabezpieczenia potrzeb mieszkańców w zakresie bezpiecznego poruszania się po drodze  

w godzinach wieczornych. Gmina Domaszowice nie uczestniczy zatem w finansowaniu 

kosztów oświetlenia na terenie prywatnym, do którego nie dysponuje tytułem prawnym, co jest 

przecież niedopuszczalne. Gmina nie finansuje również kosztów oświetlenia żadnych obiektów 

położonych na gruncie prywatnym. 

Faktem jest, że grunt stanowi własność osoby prywatnej, ale nie zwalnia to Gminy  

z wypełniania obowiązku zawartego w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz 

art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 marca  

1985 r. o drogach publicznych do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym 

niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym 

potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Powyższa definicja nie wskazuje, że drogami 

gminnymi są tylko te drogi, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego. 

Jeszcze raz podkreślam, że w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego wsi Domaszowice teren ten widnieje jako 11 KDD - tereny dróg publicznych, 

kierując się tym została podjęta decyzja o wybudowaniu oświetlenia. Gmina Domaszowice 

posiadała tytuł prawny do władania gruntem w celu zrealizowania inwestycji i dlatego też  

w chwili obecnej czynione są starania w kierunku ostatecznego uregulowania statusu drogi, 

chociażby na zasadzie art. 231 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 226 Kodeksu 

Cywilnego.” 

 

W odniesieniu do przedstawionych zastrzeżeń wskazać należy, iż jak wynika z art. 44 

ust. 2 ustawy o finansach publicznych, jednostki sektora finansów publicznych dokonują 

wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Zgodnie 

z art. 216 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych 

przepisach, a w szczególności na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego. 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.  

W szczególności zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zadania własne obejmują sprawy: gminnych 

dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Jak wynika z art. 18 ust. 1  
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pkt 2 lit. b) oraz pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia  

w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: planowanie oświetlenia znajdujących 

się na terenie gminy dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, oraz 

finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy dróg gminnych, dróg 

powiatowych i dróg wojewódzkich. Finansowaniem oświetlenia ustawodawca nazywa 

finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich 

budowy i utrzymania (art. 3 pkt 22 ustawy prawo energetyczne).  

 Ustalono, iż droga dojazdowa w m. Domaszowice dz. 69/1 nie jest drogą publiczną 

(gminną, powiatową ani wojewódzką) na terenie gminy, lecz stanowi własność osoby 

fizycznej. Ograniczenia w tym zakresie wprowadza art. 18 ustawy Prawo energetyczne, który 

możliwości finansowania oświetlenia na drodze będącej własnością osoby fizycznej nie 

przewiduje. Podobnie stanowi art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym: obowiązek 

zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.  

W szczególności zadania własne obejmują sprawy: gminnych dróg, ulic, mostów, placów 

oraz organizacji ruchu drogowego. Tereny prywatne nie są w katalogu zadań własnych 

przewidziane.  

Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo energetyczne, gmina realizuje 

zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Jak wynika z komentarza: „W art. 18 ust. 2 wskazano, iż gmina realizuje 

zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z: miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego i tworzy on w ten sposób podstawy do 

planowania przestrzennego w gminie. Należy tu zaznaczyć, iż plan taki zawiera regulacje 

powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące w przyszłości podstawą wydawania 

decyzji administracyjnych.” (M. Czarnecka, T. Ogłódek (red.), Prawo energetyczne. Ustawa  

o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych. Komentarz, Warszawa 2020). W Miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice (MPZP) z 23.05.2013 r. działka nr 69/1 

jest oznaczona jako KDD – Tereny dróg publicznych - klasy dojazdowej, zlokalizowanej  

w obszarze MN – terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z uchwałą  

Nr XXIII.166.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice, w § 68 MPZP 

określono, że inwestycjami celu publicznego o znaczeniu lokalnym, stanowiącym zadania 

własne gminy Domaszowice, są w granicach planu (m.in.): 1) budowa, przebudowa  

i rozbudowa dróg i ulic gminnych publicznych: KDL, KDD do osiągnięcia parametrów klas 

ustalonych w planie (18KDD – również w MPZP została zaplanowania jako droga publiczna 

gminna). Szczegółowe postanowienia w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego 

określa załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII.166.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 

maja 2013 r., pn. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi 

Domaszowice, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. W §3 załącznika ustalono źródła finansowania 

zadań gminnych w zakresie wymienionym w niniejszym rozstrzygnięciu, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych.   
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Zatem uznać należy, że Gmina realizowała przewidzianą inwestycję celu publicznego 

polegającą na wykonaniu oświetlenia na drodze, która jednak formalnie jeszcze drogą gminną 

nie jest. Gmina powinna zatem uregulować stan prawny tej drogi – zgodnie z MPZP przed 

dokonaniem inwestycji. 

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.): „Drogi wojewódzkie, 

powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub 

gminy.” Art. 2a ustawy o drogach publicznych został dodany ustawą z dnia 24 lipca 1998 r.  

o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej -  

w związku z reformą ustrojową Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668) i wszedł w życie  

1 stycznia 1999 r. Zgodnie z interpretacją przyjętą w orzecznictwie (por. wyrok NSA z 29 

lutego 2012 r.; II OSK 2441/10), wymóg prawny, by do kategorii dróg publicznych - 

gminnych zaliczane były tylko nieruchomości stanowiące własność gminy, odnosi się do dróg 

powstających od 1999 r., kiedy to uchwałę właściwej rady gminy o zaliczeniu drogi do danej 

kategorii dróg publicznych winno poprzedzać nabycie przez gminę własności nieruchomości 

przeznaczonej pod drogę. Natomiast te drogi publiczne, których stan prawny (własnościowy) 

nie został uregulowany, nie utraciły charakteru drogi publicznej, w związku z wejściem  

w życie przepisu art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zatem 

nieruchomość drogowa nie będąca własnością gminy może zachować status drogi publicznej 

pod warunkiem, że ten status został jej nadany, zgodnie z ówcześnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z ustaleniami w toku kontroli, jedynie  

w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określono przeznaczenie dz. 69/1 

jako drogi publicznej gminnej. Działka nr 69/1 nie tylko nie stanowi własności Gminy, ale też 

nie został podjęty właściwy akt o zaliczeniu drogi do drogi gminnej. 

Dodatkowo w kwestii związania dróg publicznych z prawem własności samorządów 

wskazać należy na jednolite orzecznictwo, m.in. na wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z 2 czerwca 2016 r. (I OSK 179/16), z którego wynika, że: „Droga, która 

nie jest własnością gminy, nie może być zaliczona do dróg gminnych. Uchwała o zaliczeniu 

drogi do kategorii dróg publicznych powinna być poprzedzona czynnościami zmierzającymi 

do przejęcia własności drogi przez podmiot publicznoprawny.” Podobnie wypowiedział się 

NSA w wyroku z 14 lipca 2020 r. (I OSK 2846/19), wskazując, że: „Konieczną przesłanką do 

podjęcia przez radę gminy, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, uchwały 

o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych jest legitymowanie się przez gminę prawem 

własności, do gruntów, po których droga taka przebiega. Droga, która nie jest własnością 

gminy, nie może być bowiem drogą gminną i z tego powodu nie może być zaliczona do dróg 

gminnych. Wobec tego uchwała, którą zalicza się do dróg gminnych drogę, która nie jest 

własnością gminy, narusza w sposób istotny art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, z 

którego wynika, że tylko droga spełniająca warunki zaliczenia do dróg publicznych może być 

zaliczona do dróg gminnych.” W wyroku WSA w Kielcach z 20 lutego 2020 r. (II SA/Ke 

1170/19) również stwierdzono, że bez dysponowania przez gminę prawem własności 

gruntów, po których przebiega droga, co do której podjęta ma zostać uchwała o jej zaliczeniu 

do kategorii dróg gminnych, nie istnieje możliwość zgodnego z prawem podjęcia uchwały  

o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych.  
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 Mając powyższe na uwadze, uznać należy, że zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym wydatek na oświetlenie na przedmiotowej działce powinien być poprzedzony 

przejęciem przez Gminę prawa własności gruntu. Tym samym zastrzeżenia Gminy 

Domaszowice w zakresie błędnej wykładni wymienionych przepisów z zakresu ustawy  

o samorządzie gminnym oraz ustawy Prawo energetyczne nie znajdują uzasadnienia. 

 

W świetle powyższych ustaleń, przedmiotowy wniosek pokontrolny nr 8 należy uznać 

za prawidłowy i zasadny w świetle stanu faktycznego ustalonego podczas czynności 

kontrolnych. Tym samym zastrzeżenia złożone przez Wójta Gminy Domaszowice  

w powyższym zakresie nie zasługują na uwzględnienie.  

 

 W tym stanie na podstawie art. 25b ust. 2 ustawy z dnia 7 października  

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych Kolegium w części uwzględniło zastrzeżenia 

oraz w części oddaliło zastrzeżenia, postanawiając jak w sentencji.  

  

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Kolegium 

 

Aleksandra Bieniaszewska 
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