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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU 

Uchwała nr 16/24/2022

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 25 maja 2022 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 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu

      p o s t a n a w i a

oddalić w całości zastrzeżenia Wójta Gminy Lubrza do wniosków pokontrolnych zawartych w 
Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NKO.401-19/2021 z dnia 
14 kwietnia 2022 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 14 
października 2021 r. do 14 stycznia 2022 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy 
Lubrza za lata 2015-2020 oraz wybranych zagadnień za 2021 rok. Ustalenia kontroli opisano w 
protokole kontroli doręczonym Wójtowi Gminy Lubrza w dniu 14 lutego 2022 r. W dniu 18 lutego 
2022 r. Wójt Gminy Lubrza odmówił podpisania protokołu kontroli i pismem nr OR.1710.2.2022 
złożył wyjaśnienia co do przyczyn tej odmowy. Pismem nr OR. 1710.2.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 
r. (wpływ do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 27 kwietnia 2022 r.) Wójt Gminy 
Lubrza, złożył zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego w zakresie wniosków pokontrolnych 
wskazanych jako nr 2 lit. a), nr 2 lit. c), nr 4 lit. a), nr 4 lit. b), nr 4 lit. c), nr 4 lit. e) oraz nr 6 lit. 
b).

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 
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identyfikowaniem ustalonego stanu faktycznego z określonym przepisem prawnym i tym samym 
nieadekwatnym określeniem skutków prawnych wynikających z tego przepisu. 

W tym stanie na podstawie przywołanego pisma nr OR. 1710.2.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 
r. zakres złożonych przez Wójta Gminy Lubrza zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego w zakresie 
wniosków pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu nr NKO.401-19/2021 z dnia 14 kwietnia 2022 r. identyfikować należy z wnioskami 
wskazanymi jako nr 2 lit. a), nr 2 lit. c), nr 4 lit. a), nr 4 lit. b), nr 4 lit. c), nr 4 lit. e) oraz nr 6 
(zawarty w wystąpieniu pokontrolnym wniosek nr 6 nie posiada lit. b).

Wniosek nr 2 lit. a) został sformułowany następująco:
„Doprowadzić do przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami, a w 
szczególności zapewnić stosowanie prawidłowych form przetargu przy sprzedaży nieruchomości 
gminnych, a w szczególności tryb przetargu ograniczonego stosować wyłącznie w sytuacji gdy 
warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, stosownie do przepisu 
art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1899 ze zm.) ”.

Nieprawidłowość nr 2 lit. a) będącą podstawą wniosku nr 2 lit. a) określono w wystąpieniu 
pokontrolnym w następujący sposób:
„Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi polegające na 
sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu ograniczonego, pomimo braku przesłanek 
uprawniających do zastosowania takiego trybu ”.

W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego wskazano, 
iż: „ Przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez 
ograniczoną liczbę osób (art. 40 ust. 2a u.g.n.). O zastosowanej formie przetargu decyduje jego 
organizator (art. 40 ust. 3 u.g.n.). W zakresie sprzedaży działek nr 718/17, 302/5 położonych w 
obrębie Lubrza oba warunki zostały spełnione. Warunki przetargowe ustalił organizator, a spełniali 
je tylko i wyłącznie właściciele nieruchomości przyległych/sąsiadujących do przedmiotu sprzedaży. 
Obiektywnie, dało się ustalić właścicieli działek sąsiednich spełniających warunki przetargu, o 
numerach ewidencyjnych 718/8, 301/4, 718/7 i 302/5, nie udało się ustalić właścicieli działki o 
numerze ewidencyjnym 302/4, z uwagi na śmierć wpisanego w księgę wieczystą jej właściciela. Tylko 
ci pierwsi właściciele uczestniczyli w omawianym przetargu ograniczonym. Bez znaczenia dla sprawy 
ma okoliczność podkreślana przez Kontrolujących, że właścicielem części z ww. działek byli rodzice 
Wójta Gminy Lubrza, a wręcz kuriozalną jest przyjęta przez nich konstatacja, o charakterze 
naruszającym dobra osobiste Wójta Gminy Lubrza, że zastosowana procedura i wszystkie dokonane 
czynności zmierzały do przejęcia tych działek przez Wójta. Sporne powinno być to, czy określono w 
sposób prawidłowy warunki przetargowe, które mogą być spełnione przez ograniczoną liczbę osób. 
Ustawodawca w tym zakresie, w żaden sposób nie określił kryteriów, warunków itp., które należy 
stosować przy realizacji normy art. 40 ust. 2a u.g.n. Nie istnieje jednolita linia orzecznicza, poglądy 
doktryny, które kształtowałaby jakieś jednoznaczne zasady związane z wykładnią treści tej normy. Nie 
mają takiego charakteru przywołane przez Kontrolujących na str. 45 protokołu kontroli, teza jednego 
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku i zacytowany fragment komentarza 
albowiem nie jest w nich przewidziany żaden katalog, ani nawet zasady tworzenia warunków udziału 
w przetargu ograniczonym, jedynie opisują cel regulacji i mają charakter wskazania przykładowych 
rozwiązań. W szczególności można postawić tezę, że przesłanka wskazana w uzasadnieniu wyboru 
przyjętego trybu przetargu, skoro może w pewnym sensie, uzasadnić zastosowanie formy 
bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości przez gminę, to tym bardziej może uzasadnić zastosowanie 
formy przetargu ograniczonego, bo takiego zakazu w u.g.n. nie ustanowiono. Z drugiej strony 
wskazuje się, że przyjęte uzasadnienie wyboru trybu, nie należy odczytywać jako powielenie 



3/19
 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 16/24/2022 z dnia 25 maja 2022 r.

Id: E3B375FE-C343-47AE-92B8-F458EB9D9115

przesłanki, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6 u.g.n. ale jako nową treść o charakterze zamkniętym, 
określającą warunki udziału w postępowaniu wynikające z treści uzasadnienia. Rekapitulując 
powyższą część rozważań, skoro ustawodawca nie określił wprost przesłanek warunkujących 
stosowanie trybu przetargu ograniczonego, to podmiot kontrolowany nie może ponosić z tego tytułu 
negatywnych konsekwencji, skoro określił warunki przetargowe, które obiektywnie mogli spełnić 
tylko właściciele nieruchomości przyległych/sąsiednich do przedmiotu sprzedaży, z celem 
zagospodarowania ujętym w jego uzasadnieniu.

W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, iż w dniu 3 lutego 2016 r. Wójt Gminy 
Lubrza wydał zarządzenie Nr 0050.143.2016 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubrza położonych przy ulicy Wolności 
w Lubrzy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Zarządzenie 
dotyczyło działek: nr 718/17 o pow. 0,0027 ha, nr 302/5 o pow. 0,0278 ha. W dniu 16 lutego 2016 r. 
do tamtejszego Urzędu wpłynął wniosek ówczesnych właścicieli sąsiednich działek nr 718/8 i 301/4 
M. i T. K. o nabycie działek nr: 718/17 i 302/5 z przeznaczeniem na poprawę warunków 
zagospodarowania i powiększenia nieruchomości przyległej. Z kolei w dniu 22 lutego 2016 r. 
wpłynęło pismo właścicieli sąsiednich działek nr 718/16 i 302/8 o rezygnacji z zakupu działek nr: 
718/17 i 302/5. Z działką nr 302/5 będącą przedmiotem sprzedaży graniczy również działka nr 302/4, 
której właścicielem wg danych zawartych w ewidencji gruntów jest wg ustaleń osoba która nie żyje, 
a kontrolujący nie posiadali wiedzy o ewentualnych spadkobiercach. W dniu 23 marca 2016 r. Wójt 
Gminy Lubrza ogłosił pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż ww. działek oraz uchwalił 
Regulamin dot. przeprowadzenia przetargu na ich zbycie (zarządzenie Nr 0050.154.2016). W 
ogłoszeniu o przetargu jako uzasadnienie wyboru trybu sprzedaży działki nr 302/5 wskazano co 
następuje: „Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną 
numerem działki 302/5 (RII) o pow. 0,0278 ha obręb Lubrza, zapisaną w księdze wieczystej KW 
OP1P/00037179/9 stanowiącą własność Gminy Lubrza. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest na 
peryferiach wsi Lubrza przy ulicy Wolności w sąsiedztwie terenów istniejącej i projektowanej 
zabudowy mieszkaniowej. Przylega do nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie 
wieczyste osób fizycznych. Nieruchomość nie posiada bezpośrednio dostępu do drogi publicznej. 
Działka stanowi nieruchomość niezabudowaną o kształcie regularnym, prostokątnym. Teren działki 
nie jest obecnie użytkowany. Porośnięty jest roślinnością trawiastą. Z uwagi na konfigurację działki 
oraz brak dostępu do drogi publicznej, zagospodarowanie nieruchomości z działkami przyległymi 
stwarza większe możliwości inwestycyjne. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest zbycie 
nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli lub użytkowników wieczystych 
nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległych. W przetargu mogą brać udział właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości 
przyległych oznaczonych numerami działek 302/8 i 301/4." Z kolei jako uzasadnienie trybu sprzedaży 
działki nr 718/17 w ogłoszeniu wskazano: „Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym 
nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerem działki 718/17 (RII) o pow. 0,0027 ha 
obręb Lubrza, zapisaną w księdze wieczystej KW OP1P/00046752/6 stanowiącą własność Gminy 
Lubrza. Przedmiotowa działka położona jest na peryferiach wsi Lubrza przy ulicy Wolności w 
bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przylega do nieruchomości 
stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste osób fizycznych. Działka stanowi nieruchomość 
zabudowaną o kształcie regularnym, prostokątnym, teren działki obecnie nie jest użytkowany. Kształt 
działki oraz jej wymiary uniemożliwiają jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości a zatem 
uzasadnione jest jej zbycie w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli lub użytkowników 
wieczystych nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległych. W przetargu mogą brać udział właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości 
przyległych oznaczonych numerami działek 718/16 i 718/18.” W dniu 11 kwietnia 2016 r. państwo 
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M. i T. K. złożyli w tamtejszym Urzędzie zgłoszenie udziału w przetargach na nabycie działek nr 
302/5 i 718/17, którzy byli jedynymi uczestnikami przetargu. Umowa sprzedaży została zawarta w 
formie aktu notarialnego w dniu 12 maja 2016 r. W umowie Gmina Lubrza reprezentowana była 
przez Wójta Gminy. Na uwagę zasługuje fakt, iż działka nr 302/5 jest przedłużeniem działki nr 
718/17 poprzez, którą miała dostęp do drogi publicznej. Obie działki w ewidencji gruntów i 
budynków aktualnie wykazane są jako grunty orne, jednak do 16 listopada 2015 r. działka nr 302/5 
posiadała w ewidencji gruntów oznaczenie dr - „drogi”. Na podstawie wniosku Gminy Lubrza z dnia 
23 października 2015 r. w sprawie aktualizacji użytków z dniem 17 listopada 2015 r. dokonano 
zmiany oznaczenia tej działki w ewidencji gruntów i budynków na "grunty orne". Wg map 
ewidencyjnych działka ta wraz z działką nr 718/17 umożliwiała dojazd z drogi publicznej do działek: 
nr 301/4 i 718/18, nr 718/16 i 302/8, nr 302/4, przy czym działki nr 718/16 i 302/8 oraz nr 302/4 
posiadają również dostęp do drogi publicznej niezależnie od działek nr 302/5 i 718/17. Aktualnie 
właścicielem działek nr 301/4 i 718/18 jest Wójt Gminy Lubrza, który nabył prawo własności do tych 
działek w drodze darowizny od rodziców w dniu 29 kwietnia 2016 r. (akt notarialny repetytorium A 
2288/2016), tj. dzień po podpisaniu protokołu z przetargu, a przed podpisaniem aktu notarialnego 
dotyczącego sprzedaży przez Gminę Lubrza rodzicom Wójta Gminy działek przyległych nr 302/5 i 
718/17. W przypadku działek nr 302/5 i 718/17 obecnym właścicielem również jest Wójt Gminy na 
podstawie darowizny od rodziców, której dokonano w dniu 12 maja 2016 r. (akt notarialny 
repetytorium A 2526/2016), tj. w tym samym dniu, w którym podpisano umowę sprzedaży tych 
działek Państwu M. i T. K.
W myśl art. 40 ust. 2a u.g.n., przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą 
być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. Najbardziej typowym przypadkiem dla ogłoszenia 
przetargu ograniczonego jest sytuacja, w której nabyciem nieruchomości przeznaczonych pod 
budownictwa mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów 
publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i 
których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową, jest zainteresowany więcej niż 
jeden podmiot. Jednak możliwe są również inne sytuacje, jak np. konieczność posiadania koncesji czy 
też zezwolenia na prowadzenie działalności, dla prowadzenia której przeznaczona jest nieruchomość. 
Uszczegółowienie zasad i przypadków pozwalających na ogłoszenie przetargu ograniczonego może 
być zawarte w uchwale organu stanowiącego (rady gminy) - wyr. WSA w Gdańsku z 14.1.2009 r. (II 
SA/Gd 191/08, Legalis).” J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Ustawa o 
gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2021. Ponadto: „Przepis ten (art. 40 
ust. 2a u.g.n.) odnosi się do możliwości spełnienia warunków przez ewentualnych uczestników 
przetargu i nie obejmuje zakreślania przez organizatora przetargu warunków wykluczających udział 
części podmiotów niezwiązanych ze sposobem funkcjonowania tych podmiotów. Na przykład 
zawężenie kręgu podmiotów mogących brać udział w przetargu na nabycie nieruchomości gminnej 
wyłącznie do mieszkańców danej gminy nie może mieć miejsca, bo narusza nie tylko art. 40 ust. 2a 
u.g.n., ale też dodatkowo przepisy Unii Europejskiej w zakresie swobody przepływu osób i kapitału.” 
E. Bończak-Kucharczyk [w:] Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz aktualizowany, 
LEX/el. 2021, art. 40.
W ogłoszeniu o przetargu działki nr 302/5 i nr 718/17 zostały przeznaczone do zbycia w drodze 
przetargu ograniczonego dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, 
w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Zauważyć należy, że dla 
ww. sytuacji ustawodawca przewidział możliwość zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, 
co wynika z art. 37 ust. 2 pkt 6 u.g.n., zgodnie z którym, nieruchomość jest zbywana w drodze 
bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić 
warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w 
użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą 
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być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Zatem, dla poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej, jeżeli nieruchomość nabywana nie może być 
zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, zasadniczo stosuje się tryb bezprzetargowy. Działki nr 
301/4 i 718/18 jeszcze przed zakupem działek nr 302/5 i 718/17 tworzyły regularny prostokąt, 
umożliwiający ich zagospodarowanie, nie wykluczając zabudowy, co zresztą nastąpiło, gdyż działka 
nr 301/4 została zabudowana budynkiem mieszkalnym. Dołączenie nabytych działek nr 302/5 i 
718/17 nie tyle poprawiło warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, co po prostu 
zwiększyły jej powierzchnię. Aktualnie działki te nadal umożliwiają dostęp do drogi publicznej (co 
ustalono w wyniku oględzin tego terenu przeprowadzonych podczas kontroli), z tym że dostęp ten 
został ograniczony wyłącznie do działek, których właścicielem jest Wójt Gminy. Uwagi wymaga 
również fakt dokonania zmiany oznaczenia działki nr 302/5, która do dnia 16 listopada 2015 r. 
posiadała w ewidencji gruntów oznaczenie dr - „drogi”. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) dalej 
u.p.g.k., ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące: gruntów - ich położenia, 
granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg 
wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której 
wchodzą grunty. W myśl art. 22 ust. 2 u.p.g.k., podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 
(właściciele nieruchomości, a w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego - oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w 
rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te 
nieruchomości) zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i 
budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Tak więc podstawą do zgłoszenia 
zmiany danych w ewidencji jest odmienny stan faktyczny nieruchomości niż ujawniony w bazie 
danych.
Istotnym w sprawie jest, iż działki nr 302/5 i 718/17 mogą być zagospodarowane jako odrębna 
nieruchomość, czyli jako droga. Faktycznie do 16 listopada 2015 r. obie działki stanowiły polną 
drogę, która umożliwiała dojazd z głównej drogi do wszystkich sąsiadujących działek. 
Organizowanie przetargu ograniczonego w celu opisanym dla sprzedaży bezprzetargowej z góry też 
zakłada, że nie wszyscy potencjalnie uprawnieni (właściciele/użytkownicy wieczyści działek 
sąsiadujących) zyskają uprawnienia do przedmiotowych działek (czyli warunki zagospodarowania 
innych nieruchomości nie zostaną poprawione), co oznacza że niektórzy właściciele stracą wręcz 
możliwość korzystania z działek objętych przetargiem. W tym stanie pozbawione jest podstaw 
stanowisko składającego zastrzeżenia, że sama decyzja organizatora przetargu jest wystarczająca dla 
uzasadnienia zastosowanej formy przetargu, gdyż w ustalonym stanie faktycznym i prawnym nie 
występowały przesłanki zastosowania przetargu ograniczonego przy sprzedaży nieruchomości 
oznaczonych jako działki nr 302/5 i 718/17. 
Wobec powyższego, przedmiotowy wniosek pokontrolny należy uznać za prawidłowy i zasadny w 
świetle stanu prawnego i faktycznego ustalonego podczas czynności kontrolnych, a tym samym 
zastrzeżenia złożone przez Wójta Gminy Lubrza nie zasługują na uwzględnienie.

W dalszej części zastrzeżeń odniesiono się do Wniosku nr 2 lit. c), który został 
sformułowany następująco:
„Doprowadzić do przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami, a w 
szczególności ustanowić prawidłową formę władania nieruchomościami komunalnymi przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Lubrzy, stosownie do przepisów art. 12 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 194 ze zm.) oraz art. 56 w zw. z art. 51 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy o gospodarce 
nieruchomościami”.
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Nieprawidłowość nr 2 lit. c) będącą podstawą wniosku o tym samym numerze określono w 
wystąpieniu pokontrolnym w następujący sposób:
„Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi polegające na 
określeniu niewłaściwej formy władania nieruchomościami przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Lubrzy”.

W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego wskazano 
m. in., iż „Zarzut niewłaściwej formy władania nieruchomościami przez Gminny Ośrodek Kultury 
oparto o nadinterpretację relacji uregulowań ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z u.g.n., która ma charakter 
nieuzasadnionej i niczym nie popartej oceny Kontrolujących (cyt. z str. 121 protokołu kontroli art. 12 
u.o.p.d.k nie określa formy prawnej (...) co uzasadnia sięgnięcie do ustawy (...)”). Nie ma w ustawie o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jakiegokolwiek odwołania do obowiązku, 
nakazu stosowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie oddania instytucji kultury 
nieruchomości, norm art. 51 i 56 u.g.n., stąd można wywodzić uprawnione zapatrywanie, że skoro 
treść ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
nie nakazuje przyjęcia określonej formy władania nieruchomością przez instytucję kultury, to w tym 
zakresie istnieje określona dowolność decyzyjna. Stąd zarzut o niedopuszczalności stosowania 
umowy o zarządzenie nieruchomością do dysponowania nieruchomością przez instytucję kultury, jest 
zbyt daleko idący i nie znajduje żadnego uzasadnienia w poglądach doktryny i linii orzeczniczej 
sądów czy to powszechnych, czy też administracyjnych.

W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
194 ze zm.) dalej u.o.p.d.k., organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia 
i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest 
prowadzona. W myśl art. 27 ust. 1 u.o.p.d.k., instytucja kultury gospodaruje samodzielnie 
przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych 
środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Art. 12 cyt. ustawy nie określa 
formy prawnej, w jakiej miałoby nastąpić przekazanie lub umożliwienie korzystania z należącej do 
gminy nieruchomości przez gminną osobę prawną, dlatego niezbędnym jest zastosowanie ustawy 
regulującej sposoby gospodarowania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego, czyli 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze 
zm.) dalej u.g.n. Stosownie do przepisów art. 51 i 56 u.g.n. samorządowa osoba prawna z dniem jej 
utworzenia jest wyposażana w nieruchomości niezbędne do jej działalności przez organ 
założycielski. Wyposażenie polega na przeniesieniu na rzecz osoby prawnej własności 
nieruchomości albo oddaniu jej nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, w 
tym użytkowanie nieodpłatne, użyczenie lub na oddaniu nieruchomości w trwały zarząd. Na 
wyposażenie, przeznacza się nieruchomości z zasobu nieruchomości j.s.t. W tym przypadku GOK nie 
został jednak wyposażony w nieruchomości z dniem jego utworzenia (brak zapisów w tym zakresie 
w uchwale organu stanowiącego). Aktualnie GOK użytkuje nieruchomości na podstawie umowy o 
zarządzanie nieruchomością gminną. Wskazać należy, że taka forma władania nieruchomością przez 
instytucję kultury nie jest dopuszczalna na tle obowiązujących przepisów. GOK jest instytucją 
kultury powołaną do realizacji określonych zadań wynikających z ustawy o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej, natomiast z przepisów określonych w art. 184a i nast. u.g.n. 
wynika, że zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu 
zarządzania nieruchomościami, a zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i 
dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością. 
Takim przedsiębiorcą nie jest GOK, nie w tym celu został powołany i nie taki jest przedmiot jego 
działalności statutowej. Dodatkowo wskazać należy, iż instytucja kultury jako podmiot odrębny od 
organizatora musi cechować się samodzielnością w zakresie gospodarki przedzielonym mieniem, o 
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czym mowa w art. 27 u.o.p.d.k. Zawarcie umowy o zarządzanie takiej samodzielności nie daje, co 
potwierdzają także wprost uregulowania umowne, z których wynika, że dyrektor nie działa w imieniu 
własnym, ale w imieniu i na rzecz Gminy, jako ustanowiony pełnomocnik. W przypadku jednostek 
już istniejących „doposażenie” ich w nieruchomości musi się odbywać na zasadach ogólnych 
określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Oznacza to, że gmina może przenieść prawa 
do nieruchomości w drodze umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste lub 
przedmiotową nieruchomość wynająć, oddać w dzierżawę lub użyczyć GOK. Podstawę przekazania 
obiektu stanowić będzie więc umowa cywilnoprawna zawarta z jednej strony przez Gminę jako 
osobę prawną, z drugiej przez GOK jako odrębny podmiot legitymujący się odrębną osobowością 
prawną. Mając jednak na względzie, że zgodnie z art. 51 ust. 4 u.g.n. w zw. z art. 56 u.g.n. przy 
wyposażaniu osób prawnych przeniesienie własności nieruchomości następuje nieodpłatnie oraz nie 
pobiera się pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wybór właściwej formy powinien 
stanowić realizację celu pierwotnego, jakim było nieodpłatne wyposażenie jednostki przez 
organizatora.
Tezę składającego zastrzeżenia, jakoby istniała dowolność w zakresie wyboru formy władania 
nieruchomościami, wobec milczenia ustawodawcy w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej w całości należy zakwestionować, bowiem dowolność działania organów 
administracji publicznej ma miejsce jedynie w ramach obowiązujących przepisów prawa i to właśnie 
ramy ustawy wyznaczają dopuszczalny zakres działalności organu.
Z uwagi na powyższe nie można uznać, że zawarta umowa o zarządzanie nieruchomością realizuje 
nałożony przez ustawodawcę cel, jakim jest wyposażenie samorządowej osoby prawnej - GOK - w 
nieruchomość, w której ma być prowadzona działalność statutowa.

W związku z powyższymi okolicznościami wniosek pokontrolny nr 2 lit. c) należy uznać za 
prawidłowy i zasadny w świetle stanu faktycznego ustalonego podczas czynności kontrolnych.

Kolejne zastrzeżenia dotyczyły wniosku nr 4 lit. a), który został sformułowany następująco:
„Doprowadzić do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), a w szczególności zapewnić zamieszczanie w 
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, w sytuacji gdy 
zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, stosownie do przepisu art. 286 ust. 9 cyt. ustawy”.

Nieprawidłowość nr 4 lit. a) będącą podstawą wniosku o tym samym numerze określono w 
wystąpieniu pokontrolnym w następujący sposób:
„Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na niedopełnieniu obowiązku 
zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, 
pomimo dokonania zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia.[...] Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy”.

W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego wskazano, 
iż: „ W zakresie określenia podmiotu odpowiedzialnego za niedopełnienie obowiązku zamieszczenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, Kontrolujący dokonali 
oczywiście błędnej oceny, wynikającej przede wszystkim z braku dokonania właściwych ustaleń 
dowodowych lub wybiórczego i stronniczego wyboru materiału dowodowego dla wykazania 
przyjętego założenia. Jak już była o tym mowa w piśmie Gminy Lubrza z dnia 14.02.2022r. znak 
OR.1710.2.2022, dotyczącym nierzetelności prowadzenia postępowania, jak i innych zarzutów co do 
postępowania osób kontrolujących, ustaleń dokonano w sposób nieobiektywny. Kontrolujący, nie 
wiadomo z jakich przyczyn, uznali za w pełni wiarygodne oświadczenia byłego pracownika Gminy, 
stronniczego, będącego z nią w sporze sądowym i na podstawie tylko i wyłącznie tego oświadczenia, 
przyjęli istniejący stan rzeczy. Nie dokonali przy tym odebrania oświadczeń od innych pracowników 
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wskazanych w zastrzeżeniach, a co najistotniejsze, nie przyjęli w żadnej mierze odpowiedzialności E. 
S.-Ż. za wskazane nieprawidłowości. Taki stan rzeczy ma charakter rażącego naruszenia zasad 
prowadzenia postępowania kontrolnego. Podkreśla się jednoznaczne stanowisko doktryny, że norma 
art. 18 ust 2 uchylonego p.z.p. nie określa formy przekazania czynności zastrzeżonych dla kierownika 
zamawiającego- pracownikom. Uznaje się, że może to nastąpić w regulaminie pracy komisji 
przetargowej, zarządzeniach powołujących komisję, w drodze pełnomocnictwa albo poprzez 
określenie zakresu obowiązków poszczególnych pracowników (tak Skubiszak-Kalinowska Irena, 
Wiktorowska Ewa, Prawo zamówień publicznych. Komentarz; Babiarz Stefan i in., Prawo zamówień 
publicznych. Komentarz, wyd. III). Nie wiadomo z jakich przyczyn uznano, że precyzyjne wskazania 
zakresu obowiązków E. S.-Ż. oraz jej powołanie do komisji przetargowych nie mają charakteru 
powierzenia, o jakim mowa w tej normie. Zakres czynności określający obowiązek prowadzenia 
dokumentacji przetargowej, stosowania ustawy Pzp i zarządzenie o powołaniu jej do komisji 
przetargowej jest powierzeniem indywidulanym, adresowanym do danego pracownika, 
wymieniającym czynności, za które ten odpowiada. Kontrolujący powinni dostrzec, a zupełnie te 
okoliczności pominęli, specyfikę warunków prowadzenia postępowań z zamówień publicznych u 
Kontrolowanego charakteryzującą się tym, że postępowania w zakresie zamówień publicznych od 
początku do końca, i w całości zakresu, prowadził pracownik zatrudniony na stanowisku kierownika 
referatu czyli stanowisku zajmowanym w spornym okresie przez E. S.-Ż. Skoro zatem w sprawie 
mamy do czynienia z indywidualnym powierzeniem, o jakim nowa w art. 18 ust. 2 uchylonego p.z.p., 
to podmiotem odpowiedzialnym za naruszenie opisane w pkt 2 lit. c wystąpienia jest tylko i wyłącznie 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska ”.

Z powyższego wynika, że Wójt Gminy nie kwestionuje treści wniosku pokontrolnego lecz 
zarzuca kontrolującym błędne ustalenia faktyczne wynikające z dokonania ustaleń na podstawie 
wyjaśnień byłego pracownika będącego w sporze z Gminą. Składający zastrzeżenia twierdzi, że 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska posiadał 
indywidualne powierzenie obowiązków w zakresie zamówień publicznych, a tym samym podmiotem 
odpowiedzialnym za naruszenia opisane w pkt. 4 lit. a) jest wyłącznie tenże Kierownik a nie Wójt 
Gminy. Z ustaleń kontroli wynika, że w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Zakup pojazdu asenizacyjnego o pojemności 10m3” prowadzonego przez Gminę Lubrza w 2019 
r. w trybie przetargu nieograniczonego miały miejsce zmiany treści siwz, które prowadziły do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz terminu 
składania ofert, lecz zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 4a obowiązującej wówczas ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dalej: u.p.z.p. w 
uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u.p.z.p. W omawianym przypadku zamawiający nie 
wywiązał się z obowiązku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie 
ogłoszenia, w związku z czym bezsprzecznie naruszony został przepis art. 38 ust. 4a u.p.z.p.
Odnosząc się z kolei do kwestii związanej z odpowiedzialnością za powstanie tej nieprawidłowości 
wskazać należy, że stosownie do przepisu art. 18 ust. 1 i 2 u.p.z.p. za przygotowanie i 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego, a 
także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności 
związane z przygotowaniem postępowania. Ponadto kierownik zamawiającego na podstawie ww. 
przepisu może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności pracownikom 
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zamawiającego. Ustawodawca nie określił w jakiej formie powinno nastąpić powierzenie czynności, 
w związku z czym w praktyce może ono nastąpić w formie zarządzeń, zakresów czynności czy też 
upoważnień. Powierzenie, o jakim mowa w art. 18 ust. 2 u.p.z.p., musi mieć postać upoważnienia 
indywidualnie adresowanego do danego pracownika, z wymienieniem czynności z zakresu 
postępowania przetargowego, które zostały mu powierzone (por. GKO z 22.2.2010 r., 
BDF1/4900/87/89/09/3148, Legalis). Podobnie w orzeczeniu z 13 września 2018 r., sygn. akt BDF 
1.4800.67.2018, GKO potwierdziła, że: „Powierzenie określonych czynności w postępowaniu musi 
mieć charakter konkretny i precyzyjny, jednoznacznie wskazujący, jakie czynności w postępowaniu o 
zamówienie publiczne zostają powierzone.” Przytoczyć należy także następujące stanowisko, w 
którym wyjaśniono cel precyzyjnego określenia powierzonych czynności: „Nie ulega wątpliwości, że 
w kontekście brzmienia art. 18 ust. 2 PrZamPubl zasadne jest stwierdzenie, iż do powierzenia 
czynności musi dojść w sposób wyraźny i zindywidualizowany. Indywidualizacja odpowiedzialności 
polega na przypisaniu konkretnych czynności poszczególnym osobom (w tym członkom komisji 
przetargowej). W przypadku Pani E. S.-Ż., jedyne zapisy odnoszące się do czynności z zakresu 
zamówień publicznych dokonane zostały w zakresie obowiązków tego pracownika, w którym 
zawarto m.in. zapis mówiący o prowadzeniu dokumentacji przetargowej oraz stosowaniu ustawy 
Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy. Powyższy zapis nie stanowi 
właściwego powierzenia w rozumieniu przepisu art. 18 u.p.z.p. bowiem na jego podstawie nie sposób 
stwierdzić, czy obowiązek umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych wpisuje się 
w zakres obowiązków pracownika, w szczególności w zakres związany z prowadzeniem 
dokumentacji przetargowej. Prowadzenie dokumentacji może polegać na sporządzeniu protokołu, 
sporządzaniu i odbieraniu pism, oświadczeń itp. albo np. protokołowaniu. Z kolei zapis mówiący o 
stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi, dostawy mógłby być 
co najwyżej dopełnieniem powierzonych obowiązków, jako akt prawny dający podstawę do ich 
realizowania, zapewniający zgodność ich wypełniania. Z uwagi na fakt, iż zapisy zawarte w zakresie 
obowiązków ówczesnej Kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska nie są precyzyjne, nie można uznać, że obowiązek kierownika jednostki w zakresie 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania, w tym dotyczący publikacji w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu został skutecznie 
przeniesiony na tego pracownika.
            Wobec powyższego, przedmiotowy wniosek pokontrolny należy uznać za prawidłowy i 
zasadny w świetle stanu prawnego i faktycznego ustalonego podczas czynności kontrolnych, a tym 
samym zastrzeżenia złożone przez Wójta Gminy Lubrza nie zasługują na uwzględnienie. 

W złożonych zastrzeżeniach Wójt Gminy Lubrza odniósł się także do wniosku nr 4 lit. b)  
sformułowanego następująco:
„Doprowadzić do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), a w szczególności zapewnić wykonywanie 
czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez pracowników, którym Wójt Gminy powierzył pisemnie wykonywanie tych czynności, 
stosownie do przepisu art. 52 ust. 2 cyt. ustawy”.

Nieprawidłowość nr 4 lit. b) będącą podstawą wymienionego wniosku określono w 
wystąpieniu pokontrolnym w następujący sposób:

„Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na bezpodstawnym 
wykonywaniu przez Sekretarza Gminy czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w 
postępowaniach o udzielenie zamówienia”.

W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego wskazano iż: 
„W zakresie zarzutu odnoszącego się do stwierdzonego bezpodstawnego wykonywania przez 
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Sekretarza Gminy czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego przywołać należy uwagi z 
zarzutu powyżej (por. uwagi z pkt 4 lit. a)). Sekretarz Gminy legitymowała się upoważnieniami do 
wykonywania czynności kierownika zamawiającego (sformułowanie „wykonywanie czynności 
kierownika urzędu”), a więc powierzone zostało tej osobie, upoważnienie do działania w imieniu 
kierownika zamawiającego, w zakresie realizacji obowiązków wynikających z prawa zamówień 
publicznych. Treść normy art. 18 ust. 2 uchylonej p.z.p nie wymaga pełnomocnictwa do 
poszczególnej czynności w rozumieniu art. 98 k.c., a skoro tak, to kierownik zamawiającego, co do 
zasady może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w 
Prawie zamówień publicznych w formie upoważnienia ogólnego. Powierzenie wykonywania 
czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego musi mieć postać upoważnienia 
zindywidualizowanego ale bez obowiązku enumeratywnego wymienienia czynności związanych z 
przygotowaniem postępowania oraz czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. O ile w 
treści upoważnienia nie wymienia się wprost czynności powierzonych, należy przez to rozumieć, że 
upełnomocniony upoważniony jest do przedsięwzięcia wszystkich czynności danego postępowania 
przypisanych kierownikowi zamawiającego. Taka była wola udzielającego upoważnienia z dnia 
23.12.2014r. i z dnia 20.01.2015r. znajdująca odzwierciedlenie w oświadczeniach Wójta Gminy 
Lubrza i Sekretarz Gminy Lubrza złożonych Kontrolującym. Istotne jest, że powierzenie czynności 
kierownika innym osobom musi nastąpić w formie pisemnej, gdyż powierzając zastrzeżone obowiązki 
kierownika tylko w taki sposób, można równocześnie ustalić, jaki zakres powierzonych czynności 
został przekazany pracownikowi. Stąd wniosek o działaniu o charakterze nadinterpretacyjnym.

W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, iż w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Zakup pojazdu asenizacyjnego o pojemności 10m3” prowadzonego 
przez Gminę Lubrza w 2019 r. Sekretarz Gminy wykonywała czynności polegające na: podpisaniu 
pisma z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, udzieleniu wykonawcom wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
pismami z dnia 17 października 2019 r. oraz podpisaniu sprostowania informacji o wyborze 
najkorzystniejszej oferty z dnia 28 października 2019 r. Z kolei w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Zakup używanego samochodu specjalnego - pożarniczego” 
prowadzonego w 2019 r. Sekretarz Gminy dokonała czynności polegającej na podpisaniu pisma w 
sprawie unieważnienia postępowania. Sekretarz Gminy dokonując ww. czynności w imieniu 
zamawiającego działała bez stosownego upoważnienia, gdyż Wójt Gminy będący zgodnie z art. 2 pkt 
3 u.p.z.p. kierownikiem zamawiającego nie powierzył temu pracownikowi pisemnie wykonywania 
czynności w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych.
W zakresie obowiązków tego pracownika brak jest zapisów odnoszących się do czynności w zakresie 
zamówień publicznych. W aktach osobowych Sekretarz Gminy znajduje się upoważnienie z dnia 20 
stycznia 2015 r., którym Wójt Gminy upoważnił Sekretarz Gminy do:
-          podpisywania pism związanych z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,
-          podpisywania pism zawierających oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności        
           Gminy oraz pism zawierających oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,
-          podpisywania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
-          podpisywania pism zawierających odpowiedzi na postulaty mieszkańców zgłaszane za 
           pośrednictwem radnych,
-          wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w postępowaniu  
           administracyjnym.
W treści upoważnienia wskazano, iż wydane ono zostało na podstawie art. 268a Kodeksu 
postępowania administracyjnego oraz art. 98 i następnych Kodeksu cywilnego.
W aktach osobowych Sekretarz Gminy znajduje się również upoważnienie z dnia 23 grudnia 2014 r., 
którym Wójt Gminy upoważnił Sekretarz Gminy do:
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-          podpisywania sprawozdań,
-          wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w postępowaniu 
           administracyjnym,
-          składania oświadczeń woli - reprezentowania Gminy Lubrza,
-          wykonywania czynności kierownika Urzędu Gminy i reprezentowania Urzędu Gminy przed 
           podmiotami wykonującymi czynności kontrolne w Urzędzie.
W treści upoważnienia wskazano, iż wydane ono zostało na podstawie art. 268a Kodeksu 
postępowania administracyjnego oraz art. 98 i następnych Kodeksu cywilnego.
Jak wynika z powyższego również w treści cyt. upoważnień brak jest zapisów dotyczących czynności 
w zakresie zamówień publicznych. Zgodnie z art. 18 ust. 1 u.p.z.p. za przygotowanie i 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego. Z 
kolei z art. 18 ust. 2 u.p.z.p. wynika, że za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o 
udzielenie zamówienia odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności 
w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik 
zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, 
określonych w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiającego. W literaturze przedmiotu 
podkreśla się, że „Istotne jest, że powierzenie czynności kierownika innym osobom musi nastąpić w 
formie pisemnej, gdyż powierzając zastrzeżone obowiązki kierownika tylko w taki sposób, można 
równocześnie ustalić, jaki zakres powierzonych czynności został przekazany pracownikowi. W takim 
przypadku dana osoba jest odpowiedzialna za powierzone czynności, jednak kierownik 
zamawiającego może być odpowiedzialny z tytułu nadzoru. W przepisie nie określono formy 
przekazania czynności pracownikom. Uznaje się, że może to nastąpić w regulaminie pracy komisji 
przetargowej, zarządzeniach powołujących komisję, w drodze pełnomocnictwa albo poprzez 
określenie zakresu obowiązków poszczególnych pracowników.” (Skubiszak- Kalinowska Irena, 
Wiktorowska Ewa, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany Opublikowano: 
LEX/el. 2020). W opisywanym przypadku żadna z tych czynności nie miała miejsca, gdyż jak 
podniesiono upoważnienia te nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 18 ust. 2 u.p.z.p. - nie 
były to upoważnienia do wykonywania czynności kierownika zamawiającego w postępowaniach w 
sprawie zamówień publicznych, lecz pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z 
ogólną działalnością gminy. Powierzenie wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika 
zamawiającego musi mieć postać upoważnienia indywidualnie adresowanego dla danego pracownika 
z wymienieniem czynności z zakresu postępowania przetargowego, które zostały mu powierzone. 
Zatem w postępowaniach o udzielenie ww. zamówień publicznych czynności kierownika 
zamawiającego wykonywała osoba, której kierownik zamawiającego nie powierzył pisemnie 
wykonywania zastrzeżonych dla niego czynności, czym naruszono art. 18 ust. 2 u.p.z.p.

Wobec powyższego, przedmiotowy wniosek pokontrolny należy uznać za prawidłowy 
i zasadny w świetle stanu prawnego i faktycznego ustalonego podczas czynności kontrolnych, 
a tym samym zastrzeżenia złożone przez Wójta Gminy Lubrza nie zasługują na uwzględnienie. 

Kolejne zastrzeżenia przedstawiono do wniosku nr 4 lit. c), który w tej części został 
sformułowany następująco:
„Doprowadzić do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), a w szczególności zapewnić realizację obowiązku 
składania oświadczeń o istnieniu albo braku istnienia okoliczności powodujących wyłączenie z 
postępowania przez wszystkie osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem 
postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do przepisów art. 56 ust. 1-6 cyt. ustawy”.

Nieprawidłowość nr 4 lit. c) będącą podstawą wymienionego wniosku określono w 
wystąpieniu pokontrolnym w następujący sposób:
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„Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na zaniechaniu złożenia 
oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności będących podstawą wyłączenia osoby wykonującej 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.

W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego wskazano., 
iż:  „Podkreśla się jednoznaczne stanowisko doktryny i orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej, 
że chwilą składania oświadczeń w sprawie okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z 
postępowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1-4 uchylonego p.z.p. jest moment ujawnienia 
informacji o wykonawcach, (tak np. Skubiszak-Kalinowska Irena, Wiktorowska Ewa, Prawo 
zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany: „Zgodnie z dominującym stanowiskiem chwilą 
składania oświadczeń w sprawie okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania na 
podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1-4 p.z.p. jest moment ujawnienia informacji o wykonawcach. Uznaje się, 
że w praktyce będzie to m. in. otwarcie ofert, podczas którego podaje się nazwy (firmy) oraz adresy 
wykonawców.”). W orzeczeniu Głównej Komisji Orzekającej z 17.10.2013 r. rozstrzygnięto, że: 
„Analizując szczegółowo treść przepisu art. 17 ustawy Pzp można wskazać, że obowiązek złożenia 
oświadczenia o istnieniu okoliczności będących podstawą do wyłączenia osoby z postępowania może 
pojawić się na różnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia. Wynika to z tego, że 
postępowanie o udzielenie zamówienia jest procesem, trwa przez pewien okres czasu, w którym w 
sposób dynamiczny mogą zaistnieć przesłanki wyłączenia z postępowania. Mając na uwadze to, że 
wykonywanie czynności przez osobę podlegającą wyłączeniu z postępowania łączy się z 
koniecznością powtórzenia tej czynności, to całkowicie uprawniony jest zatem pogląd, że 
oświadczenie o istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 uchylonego p.z.p., powinno 
zostać złożone niezwłocznie po ich zidentyfikowaniu. Zdecydowana większość przesłanek wyłączenia 
osoby z postępowania ujawnia się w dniu składania i otwarcia ofert. W tym momencie krąg 
podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ulega formalnemu ujawnieniu do 
wiadomości publicznej. BDF1/4900/77/82/13/RWPD-760, https://szukio.pl/podslad/54281. Mając 
powyższe na uwadze, stanowisko Kontrolujących w zaskarżonym zakresie należy uznać, za 
całkowicie bezzasadne.

Na tle powyższej argumentacji wskazać należy, że w 2019 r. Gmina Lubrza prowadziła 
postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Zakup używanego samochodu specjalnego - 
pożarniczego”. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, a po jego 
unieważnieniu w trybie z wolnej ręki. Sekretarz Gminy, Wójt Gminy oraz Inspektor ds. Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska nie złożyli oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w 
art. 17 ust. 1 u.p.z.p., pomimo iż Sekretarz Gminy dokonała czynności w ramach postępowania 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego polegającej na podpisaniu pisma w sprawie 
unieważnienia postępowania, a Wójt Gminy oraz Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
dokonali czynności w postępowaniu przeprowadzonym w trybie z wolnej ręki, które polegały 
odpowiednio na podpisaniu zaproszenia do udziału w negocjacjach oraz podpisaniu protokołu z 
negocjacji. Stosownie do wymogu określonego w art. 17 ust. 2 u.p.z.p. osoby wykonujące czynności 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia o 
braku lub istnieniu okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 u.p.z.p. „Przepis art. 17 ust. 2 należy 
rozumieć i stosować ściśle. Złożenie oświadczenia o braku lub istnieniu którejkolwiek z przesłanek 
wymienionych w ust. 1 warunkuje dalszy udział osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego” (Nowicki Józef Edmund, Kołecki Mikołaj, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 
wyd. IV, Opublikowano: WKP 2019). Należy zwrócić uwagę, że przesłanki wyłączenia określone w 
art. 17 ust. 1 pkt 1-4 u.p.z.p. odnoszą się do relacji pomiędzy osobą dokonującą czynności w 
postępowaniu po stronie zamawiającego a wykonawcą, tj. dotyczą realnego konfliktu interesów, 
natomiast przesłanka określona w art. 17 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p. dotyczy karalności za określone 
przestępstwa związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego osób wykonujących 
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czynności w postępowaniu, której istnienie może być ustalone już w momencie wszczęcia 
postępowania. Zasadnym jest przyjęcie stanowiska, że złożenie oświadczenia co do każdej z 
przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 u.p.z.p. może nastąpić jednocześnie, natomiast brak jest 
podstaw do przyjęcia stanowiska, iż w omawianym przypadku w ogóle nie było obowiązku złożenia 
oświadczenia. Cyt. przepis zobowiązuje osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia do składania oświadczenia pozytywnego, tj. o istnieniu okoliczności, o których mowa w 
ust. 1 oraz negatywnego o braku istnienia tych okoliczności. Należy zatem wskazać generalną zasadę 
postępowania, zgodnie z którą oświadczenie pozytywne należy złożyć po zidentyfikowaniu 
względem siebie jednej z okoliczności i przed przystąpieniem do wykonywania czynności w 
postępowaniu, natomiast oświadczenie negatywne może być złożone w postępowaniu w każdym 
momencie, kiedy osoba uzna to za zasadne (np. przy pierwszej czynności albo przy czynności 
otwarcia ofert), lecz nie później niż do dnia jego zakończenia. Przepis art. 17 ust. 2 u.p.z.p. ma 
charakter prewencyjny i ma konkretne przełożenie na toczące się postępowanie. Istnienie 
okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 u.p.z.p. jest bowiem przeszkodą dla wykonywania 
czynności w postępowaniu, w związku z czym złożenie stosownego oświadczenia jest 
obligatoryjnym elementem postępowania, wywołującym określone konsekwencje prawne. 
Prewencyjność tego przepisu polega na zapobieganiu ewentualnemu wypaczaniu uczciwej 
konkurencji, bez rozpatrywania skutku w postaci konkretnego wpływu danej osoby na postępowanie. 
Dlatego oświadczenie przewidziane w art. 17 ust. 2 u.p.z.p. powinno być składane w 
najwcześniejszym terminie, w którym możliwe jest złożenie rzetelnego oświadczenia. W większości 
przypadków terminem właściwym dla złożenia odpowiedniego oświadczenia będzie termin złożenia 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert, przy czym w 
przypadku postępowań niewszczynanych w drodze ogłoszenia, tj. np. trybu z wolnej ręki 
najwłaściwszym będzie termin wysłania zaproszenia do konkretnych wykonawców. Złożenie 
oświadczenia ma charakter formalny i ocenie nie podlega zachowanie poszczególnych osób pod 
względem bezstronności czy obiektywizmu, a jedynie wykonanie obowiązku złożenia oświadczeń, 
przy czym nie jest istotne, czy złożone oświadczenie jest "pozytywne" czy "negatywne". Obowiązek 
złożenia oświadczenia, nie jest warunkowany jego treścią, tj. oświadczeniem o istnieniu lub braku 
istnienia przesłanek, czy też momentem w którym to oświadczenie jest składane. Ustawodawca nie 
pozostawia obowiązanym swobody wyboru w kwestii złożenia samego oświadczenia i dotyczy to 
również sytuacji, gdy w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uznać 
zatem należy, że osoby wykonujące czynności w ramach omawianych postępowań nie dopełniły 
spoczywającego na nich obowiązku mającego na celu potwierdzenie zachowania bezstronności i 
obiektywizmu, gdyż nie złożyły oświadczeń w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.

Wobec powyższego, przedmiotowy wniosek pokontrolny należy uznać za prawidłowy 
i zasadny w świetle stanu prawnego i faktycznego ustalonego podczas czynności kontrolnych, a tym 
samym zastrzeżenia złożone przez Wójta Gminy Lubrza nie zasługują na uwzględnienie. 

W dalszej części zastrzeżeń odniesiono się do Wniosku nr 4 lit. e), który został 
sformułowany następująco:
,, Doprowadzić do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), a w szczególności zapewnić respektowanie zakazu 
zaniżania wartości zamówień poprzez dokonanie ich podziału, jeżeli prowadzi to do niestosowania 
przepisów ustawy, stosownie do przepisów art. 29 ust. 1 i 2 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych 
”.

Nieprawidłowość nr 4 lit. e) będącą podstawą wniosku o tym samym numerze określono w 
wystąpieniu pokontrolnym w następujący sposób:
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„ Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na dokonaniu podziału 
zamówienia publicznego na odrębne zamówienia, w celu zaniżenia wartości i w efekcie uniknięcia 
stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ”.

W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego wskazano, 
iż: „Zamawiający może z określonych względów (organizacyjnych, ekonomicznych, celówościowych 
itp.) udzielać odrębnych zamówień publicznych dotyczących jednego obiektu budowlanego, w sposób 
nie naruszający art. 32 ust. 2 uchylonego p.z.p. Dla ustalenia czy w danym przypadku ma się do 
czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza 
okoliczności konkretnego przypadku albowiem można w ramach jednej inwestycji prowadzić 
oddzielne zamówienia pod warunkiem, że jest to uzasadnione innymi względami, niż niechęć 
stosowania przepisów ustawy p.z.p. Analiza postępowania Kontrolowanego w tym zakresie powinna 
być dokonana przede wszystkim w kontekście elementu planowania zamówień, zamierzenia 
określonych działań. Rozstrzygającym powinno być ustalenie, czy każde zamówienie dotyczące jednej 
inwestycji, powinno oraz czy mogło być przewidziane i zaplanowane. Oznacza to, że nie podlegają 
agregacji zamówienia niemożliwe do zaplanowania, mimo dochowania należytej staranności. Drugi 
element wymagający rozważenia, dotyczy kwestii właściwej interpretacji elementu jednoczesności 
udzielania zamówień, udzielenia ich w tym samym czasie. Nie można jednoznacznie stwierdzić jak 
długi okres musi upłynąć między jednym zamówieniem, a drugim, aby można stwierdzić, iż nie są to 
zamówienia częściowe. Biorąc jednak pod uwagę zasadę planowości wydatków, przy ustaleniu 
jednoczesności udzielania zamówień, należy wziąć pod uwagę sprawę ich planowania finansowego 
czyli odzwierciedlenia możliwości finansowania zadania w budżecie jednostki. I na koniec ostatni 
element wymagający rozważania, nieprzewidywalność udzielanych zamówień. Niemożność 
określenia ilości potrzebnych dostaw lub robót w ciągu roku, która musi mieć charakter obiektywny. 
Nie może ona wynikać z zaniechania lub zaniedbania zamawiającego, który zobowiązany jest do 
planowania zapotrzebowania z należytą starannością. Rozumowanie przyjęte przez Kontrolowanego 
co do zadania modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy, znajduje 
odzwierciedlenie w stanowisku UZP: „Jeżeli potrzeba udzielenia określonego zamówienia ujawni się 
dopiero po udzieleniu innego zamówienia podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie, to w tym 
przypadku nie mamy do czynienia z nieuprawnionym dzieleniem zamówienia z uwagi na fakt, iż brak 
jest tożsamości czasowej takich zamówień. ” Odnosząc powyższe uwagi do ustaleń ze str. 92-109 
protokołu kontroli zauważyć wypada zasadniczy błąd w rozumowaniu Kontrolujących. Uznali oni 
bowiem, że dopuszczono się nieprawidłowości, tylko z tego względu na to, że w roku 2018, po 
zsumowaniu łącznych kosztów udzielanych zamówień, Gmina Lubrza wydatkowała wskazane na str. 
105 protokołu kontroli środki, przewyższające równowartość kwoty 30000 euro i nastąpiło to, w celu 
ominięcia stosowania przepisów ustawy p.z.p. W stanie faktycznym ma się do czynienia z inną 
sytuacją. Gmina Lubrza w swoich stanowiskach (np. załącznik nr 3.3/19 do protokołu kontroli) 
jednoznacznie wskazywała, że przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji było nieprzewidywalne, 
rozłożone na kilka lat, uzależnione od środków posiadanych przez gminę w budżecie. Wskazywała 
ponadto, że Gmina Lubrza decydując się na realizację etapów modernizacji kierowała się przede 
wszystkim rachunkiem ekonomicznym np. dokonywała zakupów materiałów we własnym zakresie 
oraz, że w żadnym momencie roku budżetowego nakłady na materiały i wykonawstwo nie 
przekraczały równowartości kwoty 30000 euro. Co do realizacji inwestycji ma się do czynienia, z co 
najmniej z trzema odrębnymi zamówieniami, znajdującymi swoje odzwierciedlenie w trzech 
złożonych wnioskach o udzielnie zamówienia i podjętych w tym zakresie decyzjach o zmianie budżetu 
jednostki. Jak ustalono w protokole kontroli, Gmina przede wszystkim ze wzglądów ekonomicznych 
zrealizowała, co najmniej trzy zamówienia. W miesiącu marcu 2018r. rozpoczęła realizację 
zamówienia zgodnie z treścią wniosku nr 73/2018 z zabezpieczeniem finansowym w kwocie 200 000 
zł. W miesiącu czerwcu 2018r. rozpoczęła realizację drugiego zamówienia zgodnie z treścią wniosku 
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nr 111/2018 z zabezpieczeniem finansowym w kwocie 66 800 zł. W miesiącu wrześniu 2018r. 
rozpoczęła realizację trzeciego zamówienia zgodnie z treścią wniosku nr 164/2018 z zabezpieczeniem 
finansowym w kwocie 35 000 zł. Udzielenie każdego z zamówień nie było konsekwencją realizacji 
poprzedniego, następowało w sposób nieprzewidywalny i było determinowane możliwością 
finansowania zadania w budżecie jednostki. Mając powyższe na uwadze, stanowisko Kontrolujących 
w zaskarżonym zakresie należy uznać, za bezzasadne”.

W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, iż w latach 2015-2018 Gmina Lubrza 
realizowała zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w 
Lubrzy”, na które poniosła ogółem koszty w kwocie 816 076,55 zł. Analiza ewidencji księgowej oraz 
dowodów źródłowych wykazała, że w 2018 r. Gmina w ramach tego zadania udzieliła 11 zamówień 
na roboty budowlane, 2 zamówień na usługi oraz 24 zamówień dotyczących zakupu materiałów 
budowlanych na łączną kwotę 247 747,37 zł netto (304 729,28 zł brutto). Wszystkich zamówień 
udzielono z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 4 pkt 8 
u.p.z.p. przepisów ustawy nie stosuje się w przypadku zamówień i konkursów, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. W 2018 r. średni kurs złotego w 
stosunku do euro stanowiący postawę przeliczenia wartości zamówień wynosił 4,3117 zł, w związku 
z czym łączna kwota zamówień udzielonych w ramach tego zadania w 2018 r. stanowiła 
równowartość 57 459,32 euro, przekraczając tym samym próg 30 000 euro, od którego zamawiający 
zobligowany był do stosowania przepisów ww. ustawy. Wskazać należy, że zgodnie z art. 44 ust. 4 
u.f.p. jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, 
dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, 
o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, zastrzega na etapie czynności przygotowawczych poprzedzających wszczęcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obowiązek ustalenia przez zamawiającego 
wartości zamówienia (art. 32-35 u.p.z.p.). Zgodnie z art. 32 ust. 1 u.p.z.p. podstawą ustalenia 
wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od 
towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Z przepisu tego wynika 
zatem obowiązek dołożenia przez zamawiającego należytej staranności przy ustalaniu wartości 
zamówienia. Jednocześnie w myśl art. 32 ust. 2 u.p.z.p. zamawiający nie może w celu uniknięcia 
stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Sens 
normatywny tego przepisu sprowadza się do ustalenia, iż zamawiający nie może dokonywać podziału 
zamówienia (zaniżać jego wartości) w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z 
wydzielonych części zamówienia doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych odnoszących się do zamówień o wartości powyżej określonego 
progu. Dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z 
odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu 
należy posługiwać się takimi kryteriami jak podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia 
(kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, 
ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość), 
tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie, ewentualnie 
możliwość realizacji zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez 
jednego wykonawcę. Innymi słowy konieczne jest ustalenie, czy dany rodzaj zamówienia mógł być 
wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. Z odrębnymi zamówieniami 
będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie 
jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). 
W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz 
dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do 
czynienia z jednym zamówieniem. Przy czym dla przyjęcia powyższej oceny nie ma istotnego 
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znaczenia ustalenie źródeł finansowania danego zamówienia. Jeżeli zatem w tym samym czasie 
możliwe jest udzielenie podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie zamówienia, które może być 
wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Dla ustalenia, iż 
w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, istotne są okoliczności istniejące w 
chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przystępując 
zatem do szacowania wartości zamówienia powinien ustalić z należytą starannością planowaną liczbę 
usług, dostaw, czy też robót budowlanych tego samego rodzaju, które zamierza nabyć i oszacować 
ich łączną wartość, niezależnie od tego, czy zamierza je nabyć jednorazowo w ramach jednego 
postępowania, czy też sukcesywnie w ramach odrębnych postępowań. Krajowa Izba Odwoławcza w 
uchwale z dnia 2 kwietnia 2019 r., KIO/KD 22/19, wskazała: „[...] jeżeli w określonym momencie 
czasu zamawiający - jako gospodarz postępowania - określi lub może określić planowane usługi, 
dostawy czy też zakres robót budowlanych podobnych gospodarczo lub technicznie, to występuje dla 
tych zamówień «jedność czasowa» niezależnie od tego, czy zamawiający ma zamiar wykonać usługę 
jednocześnie czy też sukcesywnie w ustalonym, skończonym okresie czasu, a w konsekwencji wartość 
takich zamówień musi być ustalona łącznie.” 
Warto również zwrócić uwagę, iż zgodnie z treścią art. 33 ust. 2 ustawy u.p.z.p., szacunkowa wartość 
zamówienia powinna uwzględniać również wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego 
do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych. 
Zamawiający, obliczając szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane, musi zatem 
uwzględnić zarówno przewidywany koszt wykonania samych robót budowlanych, biorąc pod uwagę 
koszty robocizny, materiałów i pracy sprzętu, narzuty na koszty ogólne i koszty pośrednie 
wykonawcy, koszty zakupu oraz zysk, a także wartość dostaw lub usług, którą zamierza oddać do 
dyspozycji wykonawcy i które są niezbędne do wykonania robót budowlanych. Treść art. 33 ust. 2 
ustawy u.p.z.p. odnosi się do takich sytuacji, w której zamawiający, z różnych względów, zakupił lub 
w inny sposób nabył materiały lub usługi służące do wykonania robót budowlanych i zdecydował się 
przekazać je wykonawcy w celu użycia do wykonania robót. Dostawy i usługi, o których mowa w 
tym przepisie stanowią zatem wartość dodaną dla wykonawcy, która w szczególności może 
zmniejszyć zakres świadczenia wykonawcy, dzięki przekazaniu określonego rodzaju materiałów lub 
komponentów budowlanych lub ułatwić realizację zamówienia poprzez udostępnienie parku 
maszynowego. Ich wartość musi zostać uwzględniona w szacunkowej wartości zamówienia, gdy są 
one niezbędne do jego wykonania. W konsekwencji, aby w odniesieniu do określonego zamówienia 
realizował się obowiązek, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy, usługi lub dostawy przekazywane 
wykonawcy muszą stanowić element zamówienia. Innymi słowy, gdyby zamawiający nie przekazał 
tych usług lub dostaw wykonawcy, to stanowiłyby one element jego świadczenia.
Zamawiający, obliczając szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane, musi zatem 
uwzględnić zarówno przewidywany koszt wykonania samych robót budowlanych, biorąc pod uwagę 
koszty robocizny, materiałów i pracy sprzętu, narzuty na koszty ogólne i koszty pośrednie 
wykonawcy, koszty zakupu oraz zysk, a także wartość dostaw lub usług, którą zamierza oddać do 
dyspozycji wykonawcy i które są niezbędne do wykonania robót budowlanych. W przypadku robót 
budowlanych wszystkie odrębne zamówienia muszą być traktowane łącznie, jeżeli funkcjonalnie i 
czasowo dane zamówienia są ze sobą powiązane. Zasadniczo jeżeli zamówienia wspólnie dotyczą 
tego samego przedmiotu, ich wartości muszą zostać zsumowane. Jeżeli wartości łączne przekraczają 
wyznaczone progi, zamówienia muszą zostać udzielone w trybie właściwym dla łącznej wartości 
szacowanego zamówienia.
Mając na uwadze wszystkie wymienione okoliczności należy stwierdzić, że z uwagi na istnienie 
tożsamości czasowej, przedmiotowej i podmiotowej co do zamówień częściowych z trzech 
zamówień głównych, oraz z uwagi na zasady interpretacyjne pozwalające ustalić, czy w danym 
przypadku - w kontekście zakazów dzielenia zamówienia oraz zaniżania jego wartości (art. 5b pkt 2 
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upzp) oraz art. 32 ust. 2 upzp) - mamy do czynienia z jednym zamówieniem podzielonym na części 
czy kilkoma odrębnymi zamówieniami, należy przyjąć, iż sposób postępowania zamawiającego, co 
do sposobu szacowania wartości zamówienia i w konsekwencji podziału zamówienia w świetle 
przepisów ustawy prawo zamówień publicznych był niedozwolony 
i stanowi naruszenie wymienionych norm prawa.

Wobec powyższego, przedmiotowy wniosek pokontrolny należy uznać za prawidłowy 
i zasadny w świetle stanu prawnego i faktycznego ustalonego podczas czynności kontrolnych, a tym 
samym zastrzeżenia złożone przez Wójta Gminy Lubrza nie zasługują na uwzględnienie. 

W kolejnych zastrzeżeniach odniesiono się do Wniosku nr 6, który został sformułowany 
następująco:
„Zapewnić udzielanie dotacji z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z 
ochroną środowiska na zasadach określonych przez Radę Gminy w uchwale podjętej na podstawie 
art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1973 ze zm.).

Nieprawidłowość nr 6 lit. b) sytuowana w podstawie wniosku określona została w 
wystąpieniu pokontrolnym w następujący sposób:
„Naruszenie przepisów w zakresie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy na 
dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska polegające na udzieleniu 
dotacji w nieprawidłowej wysokości, tj. od łącznej wartości nakładów finansowych poniesionych 
przez beneficjentów dotacji na zakup i montaż urządzenia grzewczego, podczas gdy dotacja 
przysługiwała wyłącznie na dofinansowanie zakupu urządzenia, co spowodowało zawyżenie 
wypłaconych w 2019 r. dotacji łącznie o kwotę 4 497,93 zł”.

W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego wskazano, iż: „W 
zakresie zarzutu odnoszącego się do stwierdzonego bezpodstawnego udzielenia dotacji na montaż 
urządzeń grzewczych, przywołać ponownie należy argumentację Gminy Lubrza zawartą w 
stanowisku, stanowiącym załącznik nr 3.4/1 do protokołu kontroli. Kontrolujący powinni dokonywać 
interpretacji treści uchwał organu stanowiącego Gminy, w sposób obiektywny, a nie stronniczy 
(najprawdopodobniej z powodów opisanych piśmie Gminy Lubrza z dnia 14.02.2022r. znak 
OR.1710.2.20220). Przy czym bez podstawy prawnej, ugruntowanego stanowiska doktryny, istnienia 
określonej linii orzeczniczej za nieuprawnione należy uznać postępowanie polegające na 
formułowaniu stanowisk podważających intencję/autonomiczną wolę organu stanowiącego 
Kontrolowanego. Zapisy uchwały nr XXXVI/262/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 
2018 r., w szczególności § 2 ust. l i § 4 ust. 2 cyt. uchwały, nie powinny budzić wątpliwości w kwestii 
umożliwiania dofinasowania kosztów związanych z wymianą źródeł ciepła, czyli również montażu 
pieca. Stąd stanowisko Kontrolujących w zaskarżonym zakresie należy uznać, za bezzasadne”.
W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, iż wysokość kwoty dotacji przysługującej w 2019 r. 
ustalona została uchwałą Nr XXXVI/262/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018r. w 
sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł 
ciepła w roku 2019 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza, zmienioną 
uchwałą Nr VI/44/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019 r. W § 4 ust. 1 ww. uchwały 
ustalono kwotę dofinansowania w wysokości do 50% poniesionych nakładów na zakup urządzenia 
grzewczego wyszczególnionego w § 3 pkt 2, 3, 4 i 6 ale nie więcej niż 5 000,00 zł oraz do 50% 
poniesionych nakładów na zakup urządzenia grzewczego wyszczególnionego w § 3 pkt 4 ale nie 
więcej niż 4 000,00 zł dla jednego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Uchwała nie zawiera 
żadnych zapisów, które uprawniałyby do objęcia dofinansowaniem również kosztów montażu 
urządzenia grzewczego. Pomimo tego w § 3 pkt 1 umów o udzielenie dotacji zawarto zapisy, że 
„Gmina zobowiązuje się do przekazania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadania do 
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wysokości 50% poniesionych nakładów finansowych na zakup i montaż urządzenia grzewczego". Nie 
można zgodzić się również ze stanowiskiem Wójta Gminy zaprezentowanym w treści wyjaśnienia 
złożonego w tej sprawie podczas kontroli, zgodnie z którym uchwała Nr XXXVI/262/2018 Rady 
Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018 r. jest kontynuacją poprzedniej uchwały (w sensie 
prawnym), gdyż poprzednia uchwała utraciła moc z końcem 2018 r. i nie wywoływała żadnych 
skutków prawnych w 2019 r. W związku z powyższym w omawianych przypadkach kwoty 
dofinansowania ustalone zostały niezgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 1 pkt 1 cyt. uchwały. 
Stosownie do przepisu art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm., dalej: u.p.o.ś.), finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, o którym mowa w ust. 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów 
publicznych, w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, 
przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami 
prawnymi. Z treści art. 403 ust. 5 u.p.o.ś. wynika, że zasady udzielania dotacji celowej, o której 
mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub 
dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa 
rada gminy w drodze uchwały. Zasady udzielania 
i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną 
środowiska na terenie Gminy Lubrza określone zostały cyt. uchwałą Rady Gminy Lubrza, w związku 
z czym Wójt Gminy jako organ wykonawczy, któremu powierzono wykonanie uchwały udzielając 
dotacji w 2019 r. winien ściśle stosować zasady określone w tej uchwale, co w ww. przypadkach nie 
miało miejsca. Intencje organu stanowiącego powinny być wyrażone czytelnie i jednoznacznie w 
podejmowanej uchwale, jeżeli mają być wiążące na etapie jej stosowania. W tym przypadku uchwała 
jednoznacznie stanowi o dofinansowaniu jedynie zakupu urządzenia grzewczego, wobec czego 
przedmiotowy wniosek pokontrolny należy uznać za prawidłowy i zasadny w świetle stanu prawnego 
i faktycznego ustalonego podczas czynności kontrolnych, a tym samym zastrzeżenia złożone przez 
Wójta Gminy Lubrza 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 oddaliło w całości zastrzeżenia, postanawiając jak w sentencji. 

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy.

Przewodnicząca Kolegium

           Aleksandra Bieniaszewska
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