
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 23/37/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. 

 

REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 
 

Uchwała nr  23/37/2022 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 13 lipca 2022 r. 

 

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

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity 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 Burmistrza Nysy do wniosków pokontrolnych zawartych w 

Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

nr NKO.401-2/2022 z dnia 7 czerwca 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 19 stycznia 2022 r. do 28 marca 2022 r. kontrolę kompleksową gospodarki 

finansowej Gminy Nysa za lata 2020-2021 oraz wybranych zagadnień za lata 2018-2019 i 

2022. Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Burmistrzowi Nysy w 

dniu 8 kwietnia 2022 r. W dniu 8 kwietnia 2022 r. Burmistrz Nysy oraz Skarbnik odmówili 

podpisania protokołu przedmiotowej kontroli i pismem nr AO.OK.1710.1.2022 złożyli 

wyjaśnienia co do przyczyn tej odmowy.  

 Na podstawie ustaleń kontroli Izba skierowała do kontrolowanej jednostki wystąpienie 

pokontrolne nr NKO.401-2/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. Pismem nr AO.OK.1710.1.2022 z 

dnia 20 czerwca 2022 r. doręczonym Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu dnia 21 

czerwca 2022 r., Burmistrz Nysy, złożył zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego w 

zakresie wniosków pokontrolnych nr 1, nr 2, nr 3 lit. b), nr 4 lit. a), nr 5 lit. a), nr 5 lit. b), 

nr 6 lit. c), nr 7 oraz nr 4 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 
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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.  

W tym stanie na podstawie przywołanego pisma nr AO.OK.1710.1.2022 z dnia 20 

czerwca 2022 r. zakres złożonych przez Burmistrza Nysy zastrzeżeń do wystąpienia 

pokontrolnego w zakresie wniosków pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NKO.401-2/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. 

identyfikować należy z wnioskami wskazanymi jako nr 1, nr 2, nr 3 lit. b), nr 4 lit. a), nr 5 

lit. a), nr 5 lit. b), nr 6 lit. c), nr 7 oraz nr 4 lit. b). 

Wniosek nr 1 został sformułowany następująco: 

„Przy zaciąganiu zobowiązań polegających na zawieraniu umów o kredyty przestrzegać 

przepisów art. 262 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) odnośnie prawidłowej reprezentacji Gminy przy tego 

typu czynnościach prawnych”. 

Nieprawidłowość nr 1 będącą podstawą wniosku nr 1 określono w wystąpieniu 

pokontrolnym w następujący sposób: 

„Nieprawidłowe reprezentowanie Gminy przy zawieraniu w 2020 r. umowy o kredyt 

na sfinansowanie występującego w trakcie roku deficytu przejściowego w wysokości 

8 500 000,00 zł, co skutkowało poniesieniem przez Gminę w 2020 r. wydatków z tytułu 

odsetek i prowizji bankowej w łącznej kwocie 34 333,41 zł niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków”. 

W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego 

wskazano, iż w toku kontroli kontrolowany złożył wyjaśnienia pismem z dnia 23 marca 

2022 r., w ramach których podniósł, że m.in. ww. umowa kredytowa została podpisana przez 

osobę, która była do tego uprawniona, gdyż kompetencja do jej podpisania wynikała z 

udzielonych upoważnień do zawierania umów i zaciągania zobowiązań finansowych 

związanych z działalnością Gminy Nysa. Zauważono, iż podpisanie umowy kredytowej 

niewątpliwie mieści się w katalogu czynności związanych z zaciąganiem zobowiązań 

finansowych. Nie budzi zaś wątpliwości, że burmistrz jest uprawniony do udzielenia 

pełnomocnictwa lub upoważnienia do podejmowania tych czynności zarówno na podstawie 

art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze 

zm.), zwanej dalej „u.s.g.”, jak i art. 33 ust. 4 ww. ustawy. W piśmiennictwie i orzecznictwie 

wskazuje się przy tym, że najszerszy zakres delegacji uprawnień do składania oświadczeń 

woli wynika z art. 31 u.s.g., gdyż z treści tego przepisu nie wynikają jakiekolwiek 

ograniczenia podmiotowe w odniesieniu do osób, którym burmistrz może udzielić takiego 

pełnomocnictwa (uchwała SN z dnia 3 października 2003 r. sygn. akt III CZP 63/03). Z kolei 

art. 33 ust. 4 daje burmistrzowi prawo do powierzenia określonych spraw gminy zastępcy 

burmistrza lub sekretarzowi gminy. W związku z tym kontrolowany w złożonych 

wyjaśnieniach podniósł, że w tych okolicznościach bez znaczenia pozostaje treść art. 262 ust. 

2 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten stanowi jedynie, że czynności prawnych 

polegających  m.in. na zaciąganiu kredytów czy pożyczek w gminie dokonuje wójt, 
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burmistrz, prezydent miasta. Z przepisu tego w żadnym razie nie wynika jednak zakaz 

delegacji uprawnień w tym zakresie. Rozpatrując relację przepisów ustawy o finansach 

publicznych do przepisów ustaw ustrojowych, w tym ustawy o samorządzie gminnym, 

Naczelny Sąd Administracyjny w aktualnym orzecznictwie akcentuje, że art. 33 u.s.g. 

reguluje nie kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako kierownika jednostki, a 

jego uprawnienia związane z organizacją funkcjonowania gminy w celu prawidłowego i 

efektywnego realizowania jej zadań. Realizacja tych funkcji wymaga zaś umożliwienia 

szerokiego powierzenia wykonywania kompetencji zastępcy wójta. Ponadto w ocenie sądu 

analiza językowa przepisu art. 33 ust. 4 u.s.g. prowadzi do wniosku, że nie odnosi się on 

jedynie do spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy, a do „spraw gminy", bez 

dodatkowego ograniczenia ich katalogu (tak m.in. w wyroku NSA z dnia 7 marca 2019 r. 

sygn. akt I GSK 1153/18). Wprawdzie ww. orzeczenie zapadło w nieco odmiennym stanie 

faktycznym, gdyż dotyczy kwestii dokonywania zmian w budżecie przez zastępcę burmistrza 

działającego na podstawie upoważnienia, jednak w wyroku tym znajdujemy tezę o 

charakterze uniwersalnym, mającym zastosowanie również w niniejszej sprawie, zgodnie z 

którą wszelkie zadania wójta - niezależnie od tego, czy realizowane przez wójta będącego 

monokratycznym organem wykonawczym, czy też wójta będącego kierownikiem urzędu 

gminy, w przypadku braku wyraźnego zastrzeżenia przepisem prawa powszechnie 

obowiązującego - mogą być przedmiotem dekoncentracji. Jak podkreślono w uzasadnieniu 

powyższego wyroku zakres udzielonych uprawnień jest uzależniony wyłącznie od woli wójta 

i może ulegać zmianie w zależności od potrzeb. Kompetencja przyznana ustawą wójtowi nie 

musi być wykonywana przez niego osobiście, należy zatem stwierdzić, iż zgodnie z art. 262 

ust. 1 u.f.p. czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, innych 

zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72  ust. 1 pkt 2, oraz 

udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje 

dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2. Dla 

ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu 

terytorialnego. Stosownie zaś do art. 262 ust. 2 czynności prawnych, o których mowa w ust. 

1, w gminie dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta. Wskazane przepisy należy przede 

wszystkim odczytywać jako normę kompetencyjną, powierzającą kwestie związane z 

dokonywaniem czynności w postaci zawarcia umowy kredytu organowi wykonawczemu, z 

wyłączeniem organu stanowiącego. Orzecznictwo sądów, jak i regionalnych izb 

obrachunkowych, koncentruje się właśnie na kwestii rozróżnienia kompetencji w tym 

zakresie między organem wykonawczym a organem stanowiącym. W ocenie wnoszącego 

zastrzeżenia brak jest jednak dostatecznych podstaw dla takiej interpretacji art. 262 ust. 1 i 2, 

z której miałoby wynikać, że dokonywanie czynności zastrzeżonych do kompetencji organu 

wykonawczego jest równoznaczne z osobistym działaniem wójta (burmistrza, prezydenta), 

zatem Burmistrz Nysy kwestionuje ustalenie, które legło u podstaw sformułowania wniosku 

pokontrolnego, że brak było podstaw do podpisania umowy o kredyt krótkoterminowy przez 

Sekretarza, którego umocowanie do działania miało swoje źródło m.in. w art. 33 ust. 4 ustawy 

o samorządzie gminnym i który został upoważniony jedynie do podpisania umowy, a zatem 

był jedynie nosicielem uprawnień Burmistrza przewidzianych w art. 262 ust. 2 u.f.p.  

W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, iż w dniu 7 kwietnia 2020 r. 

Sekretarz Gminy, działający na podstawie upoważnienia, zawarł umowę nr 8/JST/20/L o 
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kredyt w rachunku kredytowym na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu 

przejściowego w wysokości 8.500.000,00 zł z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w 

Strzelinie. Wydatki poniesione przez Gminę Nysa na obsługę przedmiotowej umowy 

kredytowej wyniosły łącznie 34 333,41 zł. W ocenie Kolegium zawarcie umowy o kredyt 

przez Sekretarza Gminy, który działał na podstawie upoważnienia, nie znajduje uzasadnienia 

w świetle art. 262 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp.). Przepisy art. 

262 ust. 1 i ust. 2 ufp. wypowiadają się w kwestii składania w imieniu JST oświadczeń woli 

dla dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, 

innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ufp. 

oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych. 

Przepis art. 262 ust. 1 ufp. wskazuje wprost osoby, które w imieniu JST dokonują czynności 

prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych 

do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ufp. oraz udzielaniu pożyczek, 

poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych. Są nimi dwaj członkowie 

zarządu, nie dowolni, ale wskazani w uchwale przez zarząd, z zastrzeżeniem art. 262 ust. 2 

ufp., który dotyczy gminy i dookreśla, że w gminie tych czynności dokonuje wójt gminy lub 

odpowiednio burmistrz i prezydent miasta. Reprezentacja JST została zatem ustawowo 

zawężona ściśle do tych osób. Treść uzasadnienia do rządowego projektu ustawy o zmianie 

ufp. oraz niektórych innych ustaw (druk Nr 2787, s. 16, 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1A9AEDB287F25C08C12582D400490097/%24File/2

787.pdf; dostęp: 29.7.2021 r.) potwierdza, że propozycja zmiany art. 262 ust. 1 ufp. miała na 

celu objęcie obowiązkiem takiej reprezentacji wszystkich czynności prawnych zaliczanych do 

tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (np. umów z ceną sprzedaży rozłożoną na raty), a nie 

tylko stricte kredytów i pożyczek. Zatem prawidłowa reprezentacja czynności prawnych 

wyspecyfikowanych w cyt. art. 262 została zawężona do dwóch członków zarządu, 

wskazanych w podjętej uchwale przez zarząd JST, a w przypadku gminy do wójta, burmistrza 

i prezydenta miasta. Przepisy art. 262 ufp. stanowią regulację szczególną w stosunku do 

unormowań ustaw ustrojowych dotyczących składania oświadczeń woli w imieniu JST i nie 

przewidują w odniesieniu do wymienionych czynności prawnych innych rozwiązań w 

zakresie składania oświadczenia woli, tzn. przez upoważnionych kierowników albo 

pracowników. Przyjęcie innej zasady oznaczałoby zbędność wprowadzonej regulacji. (vide: 

P. Walczak (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek 

samorządowych. Wyd. 2, Warszawa 2021, komentarz do art. 262 ufp., Legalis).   

W związku z powyższymi okolicznościami wniosek pokontrolny nr 1 należy uznać za 

prawidłowy i zasadny w świetle stanu faktycznego ustalonego podczas kontroli. 

Wniosek nr 2 został sformułowany następująco: 

„Uregulowania Instrukcji inwentaryzacyjnej w przedmiocie terminu przeprowadzania 

inwentaryzacji aktywów i pasywów metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z 

odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników, doprowadzić do 

zgodności z dyspozycją art. 26 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.)”. 

Nieprawidłowość nr 2 będącą podstawą wniosku o tym samym numerze określono w 

wystąpieniu pokontrolnym w następujący sposób: 
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„Określenie w Instrukcji inwentaryzacyjnej nieprawidłowego terminu 

przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów metodą porównania danych ksiąg 

rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników”. 

W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego 

wskazano, iż Instrukcja Inwentaryzacyjna (załącznik do Zarządzenia nr 422/2019 Burmistrza 

Nysy z dnia 28.10.2019 roku) nie wymaga uregulowania w zakresie terminu przeprowadzania 

inwentaryzacji aktywów i pasywów metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z 

odpowiednimi dokumentami i weryfikacji tych składników, gdyż jej zapisy nie stoją w 

sprzeczności z dyspozycją art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.). Dodać przy tym należy, iż kontrolujący 

nie wskazali wyraźnie na czym ich zdaniem polega niezgodność Instrukcji Inwentaryzacyjnej 

z ustawą o rachunkowości. Przywołany w protokole przepis określa obowiązek jednostki do 

przeprowadzenia na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzacji środków 

trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych 

do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych,  a w bankach również należności 

zagrożonych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z 

tytułów publicznoprawnych, a także aktywów i pasywów niewymienionych w pkt 1 i 2 oraz 

wymienionych w pkt 1 i 2, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z 

przyczyn uzasadnionych nie było możliwe - drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z 

odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. Instrukcja 

Inwentaryzacyjna kontrolowanej jednostki zawiera w §10 pkt 7 zapis, iż inwentaryzację 

przeprowadza się z częstotliwością:  

7) na ostatni dzień każdego roku obrotowego (…) w drodze weryfikacji poprzez porównanie 

danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów: 

a) środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, 

b) grunty, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz spółdzielczego prawa do lokali 

mieszkalnych i użytkowych, 

c) należności spornych i wątpliwe, 

d) należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, 

e)  należności i zobowiązań z tytułów publicznoprawnych, 

f) inne aktywa i pasywa, których zinwentaryzowanie w drodze spisu z natury lub 

uzgodnionych przyczyn nie było możliwe (…). 

Zapis Instrukcji dopuszcza rozpoczęcie inwentaryzacji ww. składników w ciągu IV 

kwartału i zakończenie do terminu zamknięcia ksiąg, co również nie jest sprzeczne z zapisami 

ustawy o rachunkowości. Ograniczenie zawarte w art. 26 ust. 3  pkt 1  dotyczące rozpoczęcia 

inwentaryzacji nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego i zakończenia do 

15 dnia następnego roku dotyczy inwentaryzacji przeprowadzanej metodą spisu z natury lub 

potwierdzenia salda. Taki pogląd znajduje również potwierdzenie w wyjaśnieniach 

opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów. Dla inwentaryzacja przeprowadzanej w 

drodze weryfikacji należy mieć na uwadze regulacje zawarte w art. 27 ust. 2 ustawy o 

rachunkowości wskazujące, że różnice inwentaryzacyjne podlegają wyjaśnieniu i rozliczeniu 

w księgach rachunkowych tego roku, którego dotyczy inwentaryzacja, czyli inwentaryzacja 

przeprowadzona metodą weryfikacji powinna się zakończyć nie później niż do dnia 
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zamknięcia ksiąg rachunkowych”.  

W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, iż zasady inwentaryzacji 

obowiązujące w Gminie Nysa określone zostały w Instrukcji inwentaryzacyjnej, stanowiącej 

załącznik do zarządzenia Nr 422/2019 Burmistrza Nysy z dnia 28 października 2019 r., gdzie 

w zasadach ogólnych (Dział I) w § 10 pkt 7 określono, że „Inwentaryzację przeprowadza się 

z częstotliwością: na ostatni dzień każdego roku obrotowego, z tym że inwentaryzację można 

rozpocząć w ciągu IV kwartału i zakończyć do terminu zamknięcia ksiąg rachunkowych (w 

drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi 

wynikającymi z dokumentów) […]”. 

W przepisie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 

2021 r., poz. 217 ze zm.), dalej: u.r. sformułowano ogólną zasadę, iż inwentaryzacja powinna 

być przeprowadzona na ostatni dzień każdego roku obrotowego. W odniesieniu do niektórych 

składników mienia ustawa o rachunkowości przewiduje jednak pewne uproszczenia. I tak 

zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 1 u.r. możliwe jest przeprowadzenie inwentaryzacji nie na ostatni 

dzień roku obrotowego, lecz na dzień przypadający w ostatnim kwartale roku obrotowego, 

jednak uproszczenie to dotyczy składników mienia, które inwentaryzuje się w drodze spisu z 

natury lub potwierdzenia sald. Uproszczenie to, nie znajduje natomiast zastosowania do 

składników mienia, które inwentaryzuje się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z 

odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. Aby zatem zachować 

termin i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji składników mienia, dla których 

przewidziana jest ta metoda, należy ją przeprowadzać na ostatni dzień każdego roku 

obrotowego. Tożsame stanowisko zostało zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów 

(https://www.gov.pl/web/finanse/jakie-sa-terminy-przeprowadzenia-i-udokumentowania-

inwentaryzacji-aktywow-droga-weryfikacji-lub-potwierdzenia-salda-wedlug-stanu-na-dzien-

bilansowy-w-jednostkach-budzetowych), zgodnie z którym: „[…] wskazane w art. 26 ust. 3 

pkt 1 ww. ustawy ułatwienie polegające na rozpoczęciu inwentaryzacji nie wcześniej niż 3 

miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończenie do dnia 15 dnia następnego roku, 

dotyczą dwóch z trzech metod przeprowadzania inwentaryzacji, tj. spisu z natury i 

potwierdzenia salda. Inwentaryzacja prowadzona drogą porównania danych ksiąg 

rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników powinna 

zostać przeprowadzona na ostatni dzień roku obrotowego. Oznacza to, że w przypadku 

jednostek budżetowych, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, 

inwentaryzacja składników aktywów drogą weryfikacji powinna zostać przeprowadzona na 

dzień 31 grudnia danego roku obrotowego (kalendarzowego). […]”. 

W związku z powyższymi okolicznościami wniosek pokontrolny nr 2 należy uznać za 

prawidłowy i zasadny w świetle stanu faktycznego ustalonego podczas czynności 

kontrolnych. 

Wniosek nr 3 lit. b) został sformułowany następująco: 

„Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w 

zakresie rachunkowości, a w szczególności zapewnić prawidłowe przeprowadzanie i 

udokumentowanie inwentaryzacji należności, stosownie do przepisów art. 4 ust. 3 pkt 3, art. 

18 ust. 2 oraz 27 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości”. 

https://www.gov.pl/web/finanse/jakie-sa-terminy-przeprowadzenia-i-udokumentowania-inwentaryzacji-aktywow-droga-weryfikacji-lub-potwierdzenia-salda-wedlug-stanu-na-dzien-bilansowy-w-jednostkach-budzetowych
https://www.gov.pl/web/finanse/jakie-sa-terminy-przeprowadzenia-i-udokumentowania-inwentaryzacji-aktywow-droga-weryfikacji-lub-potwierdzenia-salda-wedlug-stanu-na-dzien-bilansowy-w-jednostkach-budzetowych
https://www.gov.pl/web/finanse/jakie-sa-terminy-przeprowadzenia-i-udokumentowania-inwentaryzacji-aktywow-droga-weryfikacji-lub-potwierdzenia-salda-wedlug-stanu-na-dzien-bilansowy-w-jednostkach-budzetowych
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Nieprawidłowość nr 3 lit. b) będącą podstawą wniosku o tym samym numerze określono w 

wystąpieniu pokontrolnym w następujący sposób: 

„Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na nieprawidłowym 

przeprowadzeniu i udokumentowaniu inwentaryzacji należności metodą potwierdzenia sald w 

2020 r.”. 

W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego wskazano, iż 

„Zdaniem kontrolowanego, zapewnione jest prawidłowe przeprowadzanie i 

udokumentowanie inwentaryzacji należności, stosownie do przepisów art. 4 ust. 3 pkt 3, art. 

18 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości, a zarzut naruszenia przepisów w zakresie 

rachunkowości polegający na nieprawidłowym przeprowadzeniu i dokumentowaniu 

inwentaryzacji metodą potwierdzenia sald należy uznać za bezzasadny. W protokole kontroli 

na str. 34 kontrolujący zarzucili kontrolowanemu, że „Aby zatem spełniony został 

podstawowy cel inwentaryzacji, należało wyznaczyć jeden dzień przypadający w ostatnim 

kwartale roku, na jaki inwentaryzacja ma być przeprowadzona w zakresie wszystkich 

należności wymagających uzyskania od kontrahentów potwierdzenia salda”. W ocenie 

kontrolowanego powyższe stanowisko kontrolujących nie znajduje jednak potwierdzenia w 

przepisach w zakresie rachunkowości. Terminy przeprowadzania inwentaryzacji ustala się 

biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby, cechy prowadzonej działalności, rodzaje 

składników majątku, warunki lub zasady ewidencji. Pisma w sprawie potwierdzenia sald 

zostały wysłane do kontrahentów w terminach umożliwiających terminowe uzyskanie 

potwierdzeń. Jednostka nie wyznaczając jednego dnia na wysłanie potwierdzeń sald 

należności, a określając termin mieszczący się w dopuszczalnym ustawowo przedziale czasu, 

tj. na 3 miesiące przed i 15 dni po ostatnim dniu roku obrotowego, wdrożyła zastosowanie 

przepisu w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji poprzez potwierdzenia sald do 

posiadanych systemów do ewidencji księgowej. Salda każdej z grup należności, odpowiednio 

do stosowanych systemów ewidencji, niezależnie czy potwierdzenia sald wysłano 31.10.2020 

r. czy 30.11.2020 r., po uwzględnieniu zmian między dniem potwierdzenia salda a dniem 

bilansowym, pozwalały na ustalenie prawidłowych sald na dzień bilansowy tj. na dzień 

31.12.2020 r. Tym samym zachowana została zasada dotycząca terminu inwentaryzacji 

zawarta w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Jednocześnie było możliwe spełnienie 

podstawowego celu inwentaryzacji, to jest ustalenie rzeczywistego stanu składników. 

Protokoły inwentaryzacyjne dotyczące należności potwierdzały stany na dzień bilansowy. Nie 

ma również ograniczenia w zakresie udokumentowania inwentaryzacji w drodze 

potwierdzenia sald, że protokół dla danej grupy składników musi być protokołem zbiorczym 

dla zespołu kont, dlatego zdaniem kontrolowanego może mieć on charakter szczegółowy tj. 

dla każdego konta odrębnie, co pozwala aby wyniki inwentaryzacji były odpowiednio 

udokumentowane i powiązane z zapisami ksiąg rachunkowych”. 

 W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, iż Burmistrz w zarządzeniu Nr 

812/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. zarządził „przeprowadzenie inwentaryzacji składników 

majątkowych w Urzędzie Miejskim w Nysie” na dzień 31 grudnia 2020 r., a w § 2 ust. 3 pkt 3 

tego zarządzenia określił, że „inwentaryzację składników majątkowych należy przeprowadzić 

w drodze potwierdzenia salda - termin uważa się za dotrzymany jeżeli przeprowadzenie 

inwentaryzacji rozpocznie się nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a 
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zakończy do 15.01.2021 r.” Ze złożonego przez Burmistrza wyjaśnienia wynika, iż 

„inwentaryzacja należności w drodze potwierdzenia sald zgodnie z Zarządzeniem 812/2020 

§ 2 ust. 3 pkt 3 może nastąpić w dowolnym czasie między 1 października 2020 r. a 15 stycznia 

2021 r.”. Kierownictwo jednostki na pytanie w jaki sposób potwierdzono faktyczny stan 

należności Urzędu ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej poinformowało, że: 

„Inwentaryzację przeprowadzono na dzień 31.12.2020 r. w oparciu o przeprowadzone w 

ostatnich trzech miesiącach poprzedzających koniec roku bilansowego potwierdzenia salda, 

które zostały sporządzone na dzień 31.10.2020 r. i 30.11.2020 r.”. 

W zakreślonym stanie Kolegium wskazuje, że nie ma możliwości potwierdzenia stanu 

składników aktywów-należności wynikającego z ksiąg rachunkowych na ostatni dzień roku 

obrotowego poprzez uzyskanie potwierdzeń sald od kontrahentów wg stanu na 31 

października 2020 r. i 30 listopada 2020 r., gdyż w tych dniach księgi rachunkowe 

wykazywały inne stany należności niż na dzień 31 grudnia 2020 r. Burmistrz w piśmie 

zgłaszającym zastrzeżenia wskazał, iż: „Jednostka nie wyznaczając jednego dnia na wysłanie 

potwierdzeń sald należności, a określając termin mieszczący się w dopuszczalnym ustawowo 

przedziale czasu, tj. na 3 miesiące przed i 15 dni po ostatnim dniu roku obrotowego, 

dostosowała zastosowanie przepisu przeprowadzenia inwentaryzacji poprzez potwierdzenia 

sald do posiadanych systemów do ewidencji księgowej. Salda każdej z grup należności, 

odpowiednio do stosowanych systemów ewidencji, niezależnie czy potwierdzenia sald wysłano 

31.10.2020 r. czy 30.11.2020 r., po uwzględnieniu zmian między dniem potwierdzenia salda a 

dniem bilansowym, pozwalały na ustalenie prawidłowych sald na dzień bilansowy tj. na dzień 

31.12.2020 r.”. Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 3 u.r. rachunkowość jednostki 

obejmuje m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu 

aktywów i pasywów. Zatem w omawianym przypadku podstawowym celem inwentaryzacji 

było ustalenie faktycznego stanu należności, porównanie tego stanu z zapisami w księgach 

rachunkowych, zidentyfikowanie różnic inwentaryzacyjnych, przyczyn ich powstania oraz ich 

odpowiednie rozliczenie w księgach rachunkowych. Stosownie do przepisu art. 18 ust. 2 u.r. 

na dzień inwentaryzacji sporządza się zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników 

aktywów, natomiast zgodnie z art. 27 ust. 1 u.r. przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji 

należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. 

Ustawodawca w art. 26 ust. 1 u.r. zawarł ogólną zasadę, zgodnie z którą inwentaryzacja 

powinna być przeprowadzona na ostatni dzień każdego roku obrotowego. W odniesieniu do 

niektórych składników mienia (w tym należności) ustawa przewiduje jednak terminy 

szczególne, których zachowanie powoduje, iż termin przeprowadzenia inwentaryzacji uznaje 

się za dotrzymany. I tak zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 1 u.r. możliwe jest przeprowadzenie 

inwentaryzacji należności nie na ostatni dzień roku obrotowego, lecz na dzień przypadający w 

ostatnim kwartale roku obrotowego, przy czym w tym przypadku inwentaryzacja powinna 

być zakończona najdalej do 15 dnia następnego roku obrotowego, ustalenie zaś stanu 

następuje przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego poprzez uzyskanie od 

kontrahenta potwierdzenia salda, przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie 

nastąpiły między datą potwierdzenia salda, a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg 

rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po 

dniu bilansowym. Zatem aby ustalić stan poszczególnych składników aktywów, które zostały 

zinwentaryzowane na dzień wcześniejszy niż dzień bilansowy, należy stan stwierdzony 



str. 9 

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 23/37/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. 

 

podczas inwentaryzacji powiększyć o przychody i pomniejszyć o rozchody, jakie miały 

miejsce między dniem potwierdzenia salda a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg 

rachunkowych, a nie jak twierdzi jednostka dniem bilansowym. Powyższy pogląd 

prezentowany jest również w publikacji zamieszczonej w Dodatku nr 13 do Zeszytów 

Metodycznych Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017: „We wskazanym w art. 26 ust. 

3 pkt 1 ustawy o rachunkowości przedziale czasowym (tj. od 1 października do 15 stycznia) 

można przeprowadzić inwentaryzację wszystkich składników aktywów inwentaryzowanych 

drogą spisu z natury lub potwierdzenia sald z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów 

wartościowych, produkcji w toku oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, których 

wartość na dzień zakupu lub wytworzenia jest odnoszona bezpośrednio w koszty. Co ważne, 

aby ustalić stan poszczególnych składników aktywów, które zostały zinwentaryzowane na 

dzień wcześniejszy lub późniejszy niż dzień bilansowy, należy stan stwierdzony podczas 

inwentaryzacji odpowiednio: 

1) powiększyć o przychody i pomniejszyć o rozchody, jakie miały miejsce między dniem spisu 

lub potwierdzenia salda a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych - 

jeżeli inwentaryzacja przeprowadzona była przed dniem bilansowym (w okresie 3 miesięcy 

przed końcem roku obrotowego), 

2) powiększyć o rozchody i pomniejszyć o przychody, jakie miały miejsce między dniem 

bilansowym a dniem spisu lub potwierdzenia salda - jeżeli inwentaryzacja przeprowadzona 

była po dniu bilansowym (w ciągu 15 dni następnego roku obrotowego).” 

Również z literalnego brzmienia tego przepisu nie wynika, aby ustalenie stanu miało nastąpić 

przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą potwierdzenia salda - 

przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą 

potwierdzenia a dniem bilansowym, gdyż przepis mówi o dopisaniu lub odpisaniu od stanu 

stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda - przychodów i rozchodów 

(zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą potwierdzenia a dniem ustalenia stanu 

wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie 

może być ustalony po dniu bilansowym. Z kolei w komentarzu do art. 26 u.r. zawartym w 

Systemie Legalis C.H.Beck wskazano co następuje: „Liberalizacja zasady przeprowadzania 

inwentaryzacji na koniec każdego okresu obrotowego. Ustawa o rachunkowości formułuje 

ogólną zasadę, iż inwentaryzacja powinna być przeprowadzona na koniec każdego okresu 

obrotowego. W kilku przypadkach zasada ta podlega jednak liberalizowaniu, biorąc pod 

uwagę warunki funkcjonowania jednostki. I tak możliwe jest przeprowadzenie inwentaryzacji 

niektórych składników aktywów i pasywów nie na ostatni dzień roku obrotowego, lecz na 

dzień przypadający w ostatnim kwartale roku obrotowego; w tym przypadku inwentaryzacja 

powinna być zakończona najdalej do 15 dnia następnego roku obrotowego; […].” 

W związku z powyższymi okolicznościami wniosek pokontrolny nr 3 lit. b) należy uznać za 

prawidłowy i zasadny w świetle stanu faktycznego ustalonego podczas kontroli. 

Wniosek nr 4 lit. a) został sformułowany następująco: 

„Podjąć działania, które wyeliminują stwierdzone nieprawidłowości w zakresie 

przepisów podatkowych, a w szczególności sprawy podatkowe załatwiać w formie pisemnej 

zgodnie z przepisem art. 126 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). 
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Nieprawidłowość nr 4 lit. a) będącą podstawą wniosku o tym samym numerze 

określono w wystąpieniu pokontrolnym w następujący sposób: 

„Naruszenie przepisów prawa podatkowego polegające na naruszeniu zasady 

pisemności postępowania podatkowego przy dokonywaniu czynności sprawdzających 

obejmujących złożone przez podatników informacje o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych”. 

 W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego 

wskazano, iż „przewidziana w art. 126 O.p. zasada pisemności postępowania nie ma 

zastosowania (a przynajmniej nie wprost) do czynności sprawdzających wynikających z art. 

272 tej ustawy, co wynika choćby z systematyki ustawy. Należy bowiem zauważyć, iż art. 

126 zawarty jest w Dziale IV Ordynacji podatkowej zatytułowanym „Postępowanie 

podatkowe”, zaś art. 272 znajduje się w Dziale V Ordynacji podatkowej zatytułowanym 

„Czynności sprawdzające”. W tej sytuacji dokonanie przez wyznaczonego pracownika 

Wydziały Finansowego czynności sprawdzających, lecz niedokonanie adnotacji o 

przeprowadzeniu czynności sprawdzających na złożonych przez podatników informacjach o 

nieruchomościach i obiektach budowlanych w części „uwagi organu podatkowego”, nie może 

stanowić zarzutu naruszenia zasady pisemności postępowania podatkowego”.  

 W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, iż „Odrębność czynności 

sprawdzających sprawia, że „do postępowania prowadzonego w tym trybie przepisy działu IV 

o.p. znajdują zastosowanie tylko o tyle i tylko w takim zakresie, w jakim odsyłają do nich 

regulacje dotyczące czynności sprawdzających” (wyrok NSA z 30.06.2005 r., I FSK 296/05, 

LEX nr 173361). Na mocy odesłania zawartego w komentowanym przepisie do czynności 

sprawdzających stosuje się odpowiednio niektóre regulacje działu IV o.p. Są to przepisy 

dotyczące: 

1) zasad ogólnych postępowania podatkowego (rozdział 1);”  

(vide: Etel Leonard (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom II. Procedury podatkowe. 

Art. 120-344, Opublikowano: WKP 2022). 

Podobne stanowisko jest wyrażone przez innych przedstawicieli doktryny: 

„Najistotniejsze znaczenie przy dokonywaniu czynności sprawdzających, jeśli chodzi o sposób 

działania organów podatkowych, powinny mieć odpowiednio stosowane zasady ogólne 

zawarte w rozdziale 1 działu IV,” (vide: Babiarz Stefan i in., Ordynacja podatkowa. 

Komentarz, wyd. XI Opublikowano: WKP 2019). 

Zatem na mocy odesłania wynikającego z art. 280 Ordynacji podatkowej zasadę pisemności 

stosować należy odpowiednio również do czynności sprawdzających. 

W związku z powyższymi okolicznościami wniosek pokontrolny nr 4 lit. a) należy uznać za 

prawidłowy i zasadny w świetle stanu faktycznego ustalonego podczas kontroli. 

Wniosek nr 5 lit. a) został sformułowany następująco: 

„Wzmocnić nadzór w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi, a w szczególności 

zapewnić sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem, zgodnie z przepisem art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)”. 
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Nieprawidłowość nr 5 lit. a) będącą podstawą wniosku o tym samym numerze 

określono w wystąpieniu pokontrolnym w następujący sposób: 

„Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi polegające 

na niesporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem”. 

W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego wskazano, 

iż: „W przedmiotowej sprawie lokal użytkowy położony w budynku świetlicy wiejskiej w 

Przełęku został oddany Sołectwu Przełęk do korzystania. Zgodnie z przepisami ustawy o 

samorządzie gminnym (w szczególności art. 48 ust. 1) jednostka pomocnicza zarządza i 

korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie 

określonym w statucie. Statut ustala również zakres czynności dokonywanych samodzielnie 

przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego jej mienia. Zgodnie z § 30 ust. 1 i 

ust. 2  pkt 5 uchwały nr IX/135/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Przełęk (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz. 

1898, ze zm.) Sołectwo zarządza i korzysta z przekazanego mienia komunalnego i mienia 

będącego w jego posiadaniu oraz rozporządza dochodami z tego źródła, a w zakresie 

zwykłego zarządu mieniem Sołectwo może oddawać w najem, dzierżawę lub do innego 

korzystania mienie Sołectwa, w tym lokale, obiekty i grunty. Samodzielność przyznana 

sołectwu w tym zakresie przez radę gminy w drodze statutu, stanowiącego akt prawa 

miejscowego, oznacza, że jednostka pomocnicza może wchodzić w stosunki umowne z 

innymi podmiotami, w tym oddawać nieruchomości w najem, bez udziału organu 

wykonawczego gminy. Z zapisów zawartych we wspomnianym wyżej akcie prawa 

miejscowego wynika, że to do organów sołectwa (Zebranie Wiejskie) należy decyzja w 

sprawie warunków oddania w najem czy dzierżawę poszczególnych składników mienia 

komunalnego oddanego sołectwu do korzystania. Stąd też brak było uzasadnienia do 

ujmowania w wykazie nieruchomości Gminy Nysa przeznaczonych do oddania w najem 

opisywanej wyżej nieruchomości. Dodatkowo zauważyć należy, iż w art. 35 ust. 1 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami obowiązkiem sporządzenia wykazu obciążony jest „właściwy 

organ”, którym - stosownie do definicji zawartej w art. 4 pkt 9 ustawy - jest starosta, 

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa oraz organ wykonawczy gminy, powiatu i 

województwa w odniesieniu do nieruchomości stanowiących odpowiednio własność gminy, 

powiatu i województwa. W związku z powyższym, zachodzi podstawa do uznania, iż 

obowiązek sporządzania wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem nie 

obejmuje nieruchomości, które zostały oddane sołectwu do korzystania, bowiem to organy 

sołectwa, nie zaś organ wykonawczy czy też organ stanowiący gminy, decydują o sposobie 

wykorzystania takiej nieruchomości”.  

 W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, iż rozpatrywana nieprawidłowość, 

dotyczyła oddania w najem, w drodze dwóch umów zawartych w dniach 2 stycznia 2020 r. 

oraz 28 stycznia 2022 r., lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku świetlicy wiejskiej 

położonym w Przełęku 75, stanowiącego własność Gminy Nysa. Z dniem 5 grudnia 1992 r. 

działka nr 90 o powierzchni 0,0700 ha zabudowana ww. budynkiem świetlicy wiejskiej, na 

mocy uchwały Nr XXXV/214/92 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 grudnia 1992 r., została 

przekazana do korzystania Radzie Sołeckiej Wsi Przełęk. W obu umowach jako wynajmujący 
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została wskazana jednostka pomocnicza Gminy Nysa, tj. Sołectwo Przełęk. Jednakże 

sołectwo nie może zawierać umów cywilnoprawnych w imieniu własnym, albowiem nie ma 

ono odrębnej od gminy zdolności do czynności prawnych. Z ustaleń dotyczących stanu 

faktycznego wynika, że przedmiotowe umowy najmu zostały skutecznie zawarte przez 

Sołectwo Przełęk w imieniu i na rzecz jego macierzystej jednostki - Gminy Nysa. Do takiego 

wniosku prowadzą również niektóre postanowienia tych umów, w szczególności § 1 w obu 

przypadkach identycznie stanowi, że wynajmujący: „jest zarządcą lokalu użytkowego 

położonego w Przełęku nr 75 (budynku świetlicy wiejskiej) stanowiącego mienie gminne”. 

Ponadto zgodnie § 5 ust. 2 ww. umów kwota należnego czynszu najmu była każdorazowo 

określona w wystawianych za okresy miesięczne przez Urząd Miejski w Nysie fakturach 

VAT (jako „sprzedawcę” wskazywano Gminę Nysa). Bez żadnej wątpliwości można 

stwierdzić, że pomimo przekazania nieruchomości (budynku świetlicy wiejskiej) do 

korzystania jednostce pomocniczej (Sołectwu Przełęk), nadal stanowi ona własność Gminy 

Nysa. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) (dalej: ugn.) ustawa określa zasady 

gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność 

jednostek samorządu terytorialnego. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta. Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na 

wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1 ugn., a ponadto na sporządzaniu 

planów wykorzystania zasobu, przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i 

projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także 

wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej 

(art. 25 ust. 1 i 2 ugn.). Poprzez odesłanie do art. 23 ust. 1 ugn., wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) wydzierżawia, wynajmuje, użycza oraz oddaje w użytkowanie nieruchomości 

wchodzące w skład zasobu. „Komentowany przepis nie narusza kompetencji rady gminy 

wynikającej z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a usg, zgodnie z którym do wyłącznej kompetencji rady 

gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących określania 

zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy 

szczególne nie stanowią inaczej, przy czym uchwała rady gminy jest wymagana również w 

przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne 

umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Przepis stanowi również, że do 

czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, 

co oznacza konieczność uzyskiwania zgody rady w każdej jednostkowej sprawie dotyczącej 

zbywania, nabywania, zamiany nieruchomości oraz jej wynajmowania lub wydzierżawiania 

na okres dłuższy niż 3 lata. Należy podkreślić, że chodzi tu o ustalenie przez radę gminy 

pewnych zasad, które nie mogą wskazywać organowi wykonawczemu gminy konkretnych 

działań, zwłaszcza odnoszących się do pojedynczych nieruchomości (zob. m.in. wyrok WSA w 

Olsztynie z 24.08.2021 r., II SA/Ol 394/21, LEX nr 3215488).” (vide: E. Bończak-Kucharczyk 

[w:] Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2022, art. 

25, Lex). Uchwałą Nr XX/283/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. Rada Miejska w Nysie w 

sprawie upoważnienia Burmistrza Nysy do wydzierżawiania lub wynajmowania 

nieruchomości na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) usg. upoważniła Burmistrza Nysy do 

wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie komunalne, gdy po 
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umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  

W ocenie Kolegium nie ma żadnej podstawy prawnej stanowiącej o wyłączeniu obowiązku 

stosowania przepisu art. 35 ust 1 ugn. w przedmiotowej sytuacji. Umieszczenie 

nieruchomości w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, 

najem, dzierżawę lub użyczenie jest niezbędne do wprowadzenia tych nieruchomości do 

obrotu na podstawie wymienionych wyżej umów, o czym właśnie stanowi przepis art. 35  

ust. 1 ugn. Ustawodawca odstąpił od obowiązku sporządzania i podawania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości, w sytuacji jeśli nieruchomość ma być oddana w najem 

lub dzierżawę na czas oznaczony do 3 miesięcy, co wynika z art. 35 ust. 1b ugn. Niezależnie 

od powyższego wykaz sporządza się i podaje do publicznej wiadomości, jeżeli po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy, strony zawierają kolejne umowy dzierżawy lub 

najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Na wykazie nieruchomości powinny 

być umieszczone zarówno nieruchomości, które będą wprowadzone do obrotu w trybie 

przetargowym, jak i bezprzetargowym. Powyższego obowiązku nie niweczy fakt, iż 

nieruchomość została przekazana jednostce pomocniczej do korzystania i w ramach 

wykonywania zwykłego zarządu sołectwo uprawnione było do oddania jej w najem, bowiem 

nadal przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Nysa, a zgodnie z art. 1 ust. 1 

pkt 1 ugn. ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi m.in. 

własność JST. W rozumieniu cyt. przepisu gospodarowanie nieruchomościami polega na ich 

wynajmowaniu - art. 23 ust. 1 pkt 7a ugn. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje 

wójt, burmistrz albo prezydent miasta przy czym stosownie do art. 24 ust. 1 ugn. do gminnego 

zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie 

zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem 

użytkowania wieczystego gminy. Tym samym, w sytuacji braku przesłanek negatywnych, o 

których mowa w cyt. art. 35 ust. 1b ugn., w toku gospodarowania tą nieruchomością poprzez 

oddanie w najem, należało zapewnić objęcie jej podanym do publicznej wiadomości 

wykazem nieruchomości przeznaczonych do oddania w ten rodzaj posiadania zależnego.  

W związku z powyższymi okolicznościami wniosek pokontrolny nr 5 lit. a) należy uznać za 

prawidłowy i zasadny w świetle stanu faktycznego ustalonego podczas kontroli. 

 

Wniosek nr 5 lit. b) został sformułowany następująco: 

„Wzmocnić nadzór w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi, a w szczególności 

zapewnić zamieszczanie w wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

prawidłowych informacji w zakresie określonym w art. 35 ust. 2 cyt. ustawy o gospodarce 

nieruchomościami”. 

Nieprawidłowość nr 5 lit. b) będącą podstawą wniosku o tym samym numerze 

określono w wystąpieniu pokontrolnym w następujący sposób: 

„Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi polegające 

na niezamieszczaniu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

wysokości opłat z tytułu dzierżawy oraz zasad ich aktualizacji”. 

W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego wskazano, iż 

„Odnosząc się do zarzucanych naruszeń kontrolowany podnosi, iż z art. 35 ust. 2 ustawy o 
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gospodarce nieruchomościami wynika zakres informacji, jakie ma zawierać wykaz, o którym 

mowa w art. 35 ust. 1. Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 8 i pkt 10 ww. ustawy w wykazie 

określa się m.in. wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy oraz zasady 

aktualizacji opłat. W sporządzanych wykazach, będących przedmiotem kontroli, zdaniem 

kontrolowanego informacje takie były zawarte, tyle że w sposób opisowy, tj. wskazano, że 

czynsz za grunty rolne ustala się w wysokości umownej jako równowartość ceny skupu 

kwintala pszenicy za II półrocze poprzedzające ogłoszenie wykazu oraz zgodnie z tabelą 

stawek czynszu dzierżawnego dla gruntów ornych, określonego w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1186) - publicznie 

dostępnych. Wysokość kwintala pszenicy, stanowiąca podstawę naliczenia czynszu rolnego, 

każdego następnego roku w okresie obowiązywania umowy dzierżawy stanowiła inną 

wartość, dlatego też corocznie dokonywano aktualizacji czynszu dzierżawnego. Z kolei w 

odniesieniu do działek niebędących użytkami rolnymi, zamieszczano w wykazie ogólne 

informacje o formie i terminie płatności czynszu dzierżawnego, natomiast co do jego 

wysokości wskazano, że określone to zostanie w umowie - w tym celu umieszczano zapis: 

„szczegółowe warunki określi umowa stron”, który to zapis odnieść należy również do zasad 

aktualizacji czynszu. Informacja ta podawana była publicznej wiadomości. Taką formę 

wykazu stosowano od wielu lat i nie wnoszono dotychczas zastrzeżeń pod względem 

jawności umieszczanych w tym wykazie informacji. W świetle powyższego Burmistrz Nysy 

nie zgadza się z ustaleniem, że sporządzane w Gminie wykazy nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę w ogóle nie zawierały informacji o wysokości opłat 

z tytułu dzierżawy oraz zasad ich aktualizacji, bowiem informacje były zamieszczane w 

wykazach, choć w sposób opisowy, co wobec okoliczności, iż art. 35 ust. 2 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami nie wskazuje dokładnie, w jaki sposób informacje określone w 

pkt 8 i 10 mają być formułowane, nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie o naruszeniu 

przepisów prawa”. 

 W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, iż funkcją przepisu art. 35 ust. 2 ugn. 

jest przede wszystkim zagwarantowanie umieszczenia w wykazie wynikających z niego 

obligatoryjnych informacji, odpowiednio dobranych do zamierzonej formy udostępnienia 

nieruchomości. W przypadku oddawania nieruchomości w dzierżawę konieczne jest podanie 

m. in. wysokości opłat z tego tytułu oraz zasad ich aktualizacji. Podczas kontroli ustalono, że 

w istocie przedmiotowe informacje zostały podane poprzez nieznajdujące uzasadnienia 

prawnego odesłanie do umowy dzierżawy bądź też przepisów rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości 

czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa, a więc co do zasady, nie zostały w wykazie nieruchomości określone. Dodać 

należy, że odesłanie w wykazie do cen skupu pszenicy dodatkowo w powiązaniu ze 

wskaźnikami wynikającymi z tabeli stawek czynszu dzierżawnego od użytków rolnych 

(zależnych od: okręgu podatkowego, rodzaju i klasy użytków rolnych), nie spełnia wymogu 

określenia w wykazie wysokości opłaty z tytułu czynszu. Z kolei sam fakt zmienności cen 

skupu pszenicy nie determinuje ustalenia, że w ten sposób dokonuje się aktualizacji czynszu 

dzierżawy gruntów ornych. Co więcej, stwierdzenie: „Czynsz umowny miesięczny wraz z 

obowiązującym podatkiem VAT, płatny z góry do 15 dnia każdego miesiąca” - nawet 

pośrednio, nie wypełnia obowiązku określenia w wykazie wysokości opłat z tytułu czynszu. 
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W wykazie nie ma w ogóle mowy o zasadach aktualizacji opłat. Jak wynika z komentarza do 

art. 35 ugn.: „Przy użytkowaniu wieczystym wysokość podawana jest procentowo (pkt 7) i 

kwotowo, według aktualnej wartości nieruchomości gruntowej (pkt 8), zaś w wypadku najmu i 

dzierżawy stawki podawane są kwotowo. Wykaz powinien też podawać zasady aktualizacji 

opłat, przy czym zasady te dotyczą najmu i dzierżawy, gdy sprzedający ma możliwość 

ustalenia sposobu aktualizacji stawek czynszowych w treści umowy. Możliwe jest zawieranie 

umów najmu lub dzierżawy nieprzewidujących zmian w opłatach i w takim wypadku należy 

podać, iż opłaty nie podlegają aktualizacji.” (vide: J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, 

M. Wolanin, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2021).  

 

W związku z powyższym wniosek pokontrolny sformułowany w pkt 5 lit. b) wystąpienia 

pokontrolnego należy uznać za prawidłowy i zasadny w świetle stanu faktycznego ustalonego 

podczas czynności kontrolnych. 

 

Wniosek nr 6 lit. c) został sformułowany następująco: 

„Wzmocnić nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych w celu zapewnienia 

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 dokonywanie zmian treści 

umowy w sytuacji, gdy zmianie uległ zakres robót określony w treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, z uwzględnieniem przepisu art. 455 ust. 1 cyt. ustawy 

Prawo zamówień publicznych”. 

Nieprawidłowość nr 9 lit. c) będącą podstawą wniosku nr 6 lit. c) określono w 

wystąpieniu pokontrolnym w następujący sposób: 

„Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na niedokonaniu zmiany 

treści umowy nr 2019/IR.UR/19 z dnia 12 marca 2019 r. na przebudowę drogi w ul. Miłosza 

w Nysie pomimo, iż zmianie uległ zakres robót wynikający z oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy”.  

W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego wskazano, iż 

„w okolicznościach przedmiotowej sprawy brak było podstaw do zastosowania 

obowiązującego w tamtym czasie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych, bowiem w istocie nie doszło do zmiany zakresu świadczenia 

Wykonawcy, gdyż zakres rzeczowy inwestycji nie uległ zmianie, w szczególności nie 

zostały dodane żadne nowe pozycje kosztorysowe, a przy tym skoro kosztorys ofertowy 

Wykonawcy, z którego jedynie wynikały inne ilości materiałów pod poszczególnymi 

pozycjami, nie jest załącznikiem do umowy, to trudno jest ustalić, jak aneks miałby zostać 

sporządzony (który paragraf umowy lub inna jej część/załącznik miałby podlegać zmianie), 

zwłaszcza zaś w sytuacji, gdy wartość inwestycji (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) 

nie uległa zmianie. W związku z powyższym zakwestionować należy ustalenia, że w wyniku 

zmiany ilościowej poszczególnych pozycji w zakresie sieci i przyłączy oraz oznakowania 

drogowego doszło do naruszenia art. 144 ust. 1 „starego” P.z.p., polegającego na 

niedoprowadzeniu do zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu stosownie do zapisów 

SIWZ. Dodatkowo podnieść należy, iż kontrolujący ww. wniosek pokontrolny sformułowali 

wobec przyjęcia stanowiska, iż przedmiotowa zmiana ilościowa poszczególnych pozycji w 
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zakresie sieci i przyłączy oraz oznakowania drogowego winna być dokonana zgodnie z 

SIWZ, co w praktyce oznaczało - w ocenie RIO w Opolu - konieczność zastosowania art. 144 

ust. 1 pkt 1 „starego” P.z.p. Tymczasem nie budzi wątpliwości, że przepis ten dotyczy 

istotnych zmian umowy (dokonywanie zmian nieistotnych, w rozumieniu art. 144 ust. 1e 

„starego” P.z.p., odbywa się w oparciu o odrębną podstawę przewidzianą w art. 144 ust. 1 pkt 

5 tej ustawy). Skoro więc w przedmiotowej sprawie zmiany ilościowe poszczególnych 

pozycji kosztorysowych w żadnym razie nie kwalifikują się do zmian istotnych (w 

rozumieniu ww. art. 144 ust. 1e ustawy), to tym samym niewłaściwe jest stanowisko RIO w 

Opolu, iż zmiany te winny być dokonane w drodze pisemnego aneksu stosownie do zapisów 

SIWZ”. W konsekwencji powyższego składający zastrzeżenia twierdzi, iż „w istocie nie 

doszło do zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, gdyż zakres rzeczowy inwestycji nie uległ 

zmianie”, natomiast z wystąpienia pokontrolnego i z ustaleń kontroli wynika, że zmianie uległ 

„zakres robót wynikający z oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy”.  

W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, iż w ustalonym zakresie nie jest 

sporne, że chodzi o zmiany w zakresie długości przyłączy i sieci kanalizacyjnej 

spowodowanych odkryciem w trakcie realizacji robót poszczególnych odcinków 

wybudowanych już przyłączy i sieci przez mieszkańców danej ulicy oraz o zmiany ilościowe 

oznakowania drogowego z powodu zmiany organizacji ruchu; wiadomo też, że został 

sporządzony tzw. „kosztorys robót zamiennych”, który przewidywał obniżenie wartości robót 

związanych z wykonywaniem przyłączy, a podwyższeniem wynagrodzenia za montaż 

większej liczby znaków drogowych, lecz w sumie różnica sprowadzała się do kwoty 4,00 zł. 

Jednak składający zastrzeżenia twierdzi, że kosztorys ofertowy stanowi załącznik do oferty, a 

nie do umowy, zatem nawet „nie było możliwości zmieniania go w formie aneksu do 

umowy”; ponieważ wartość inwestycji nie uległa zmianie w tym zakresie zmiana umowy też 

nie była wymagana.  

Odnotować w tym miejscu należy, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych przedmiot umowy musi być tożsamy z zakresem świadczenia, do którego 

wykonania zobowiązał się wykonawca w ofercie. To oznacza, że przedmiot umowy musi być 

tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 

dalej: u.p.z.p. przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Natomiast dokumentacja projektowa 

dla robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę to m.in.: projekt budowlany w 

zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projekty wykonawcze, przedmiar 

robót. Powyższe znajduje również potwierdzenie w umowie Nr 2019/IR.UR/19 z dnia 12 

marca 2019 r. zawartej z wykonawcą, gdzie w § 1 pkt 2 i pkt 3 wskazano, iż „Szczegółowy 

zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji 

technicznej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią 

integralną cześć umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z […] dokumentacją 

techniczną w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz na ustalonych 

niniejszą umową warunkach”. Wskazać należy, że wprowadzone zmiany ilościowe w 

zastosowanych materiałach spowodowały zmianę zakresu świadczenia wykonawcy w 

stosunku do złożonej oferty. W trakcie realizacji zamówienia nastąpiła konieczność zmiany 
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zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie zatem 

należało dokonać zmiany zawartej umowy w formie pisemnego aneksu. W § 16, ust. 1, pkt 2), 

ppkt 2.1), lit. g) siwz zamawiający poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie 

art. 144 ust. 1 pkt 2,3,4,5,6 u.p.z.p. przewidział również możliwość dokonywania zmian 

postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru m.in. w okolicznościach zmiany sposobu spełnienia świadczenia takich jak 

odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. W przypadku opisanych zmian 

długości przyłączy i sieci kanalizacyjnej spowodowanych odkryciem w trakcie realizacji 

robót poszczególnych odcinków wybudowanych już przyłączy i sieci przez mieszkańców 

danej ulicy należało zgodnie z powyższym zapisem siwz dokonać zmiany umowy. W 

przypadku zmian ilościowych oznakowania drogowego spowodowanego zmianą organizacji 

ruchu, w § 16, ust. 1, pkt 3) lit. f) siwz zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy, 

gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z siwz. Jednocześnie 

w § 16 ust. 2 siwz przewidziano, że w przypadku wystąpienia ww. okoliczności możliwa jest 

w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii robót jak również 

zmiana lokalizacji budowanych urządzeń. W tych przypadkach zgodnie z § 16 ust. 4 siwz 

przewidziano możliwość powiązanej ze zmianą sposobu zakresu świadczenia lub przepisów 

prawa, zmiany rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia. Realizacja przedmiotu 

zamówienia powinna nastąpić w sposób podany w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia oraz zgodnie z przedmiarem robót, co w analizowanym przypadku nie miało 

miejsca, gdyż do realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystano inne ilości materiałów niż 

wynikające z dokumentacji technicznej. Zmienił się więc zakres świadczenia wykonawcy. 

Naruszono zatem normę wynikającą z art. 140 u.p.z.p., zgodnie z którą zakres świadczenia 

wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, a 

w omawianym przypadku zakresy te są odmienne. Dodatkowo należy zauważyć, iż 

wprawdzie w treści samej umowy nie znajdziemy postanowień dotyczących zakresu robót, 

ale to nie znaczy, że umowa wraz z załącznikami do niej (stanowiącymi jej integralną cześć), 

ich nie zawierają (vide: dokumentacja projektowa i przedmiar robót). Jeśli w toku 

wykonywania prac stwierdzono, że zakres robót (w wymiarze ilościowym) uległ zmianie, co 

skutkowało sporządzeniem nowego kosztorysu robót, to należało te zmiany wprowadzić do 

umowy. Zatem w danym przypadku oferta wykonawcy powinna być zgodna z zakresem 

świadczenia wynikającym z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji 

technicznej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skoro to te dokumenty 

stanowią integralną część umowy i określają zakres świadczeń. Powyższe skutkować musi 

uznaniem, że również w sytuacji zmiany ilościowej wykonania zakresu robót zmiany 

powinny zostać naniesione w odpowiedniej dokumentacji technicznej i aneksem w formie 

załączników wprowadzone do umowy. Pozostawienie zapisów umowy bez zmian skutkowało 

niezgodnością między świadczeniem wykonawcy wynikającym z umowy a jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie (kosztorys robót zamiennych).  

W związku z powyższymi okolicznościami wniosek pokontrolny nr 6 lit. c) należy uznać za 
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prawidłowy i zasadny w świetle stanu faktycznego ustalonego podczas kontroli. 

Wniosek nr 7 został sformułowany następująco: 

„Przy zawieraniu ugód postępować zgodnie z przepisem art. 54 a cyt. ustawy o finansach 

publicznych. Ustalać przypadające na rzecz Gminy należności pieniężne, w tym mające 

charakter cywilnoprawny oraz terminowo podejmować w stosunku do zobowiązanych 

czynności zmierzające do wykonania zobowiązań, stosownie do art. 42 ust. 5 cyt. ustawy o 

finansach publicznych”. 

Nieprawidłowość nr 10 będącą podstawą wniosku nr 7 określono w wystąpieniu 

pokontrolnym w następujący sposób: 

„Zawarcie ugody niezgodnie z przepisem art. 54 a ustawy o finansach publicznych skutkiem 

czego było zaniechanie naliczenia przez zamawiającego kar umownych za wykonanie części 

robót z opóźnieniem w kwocie co najmniej 41 959,65 zł”.  

W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego wskazano, iż 

wnoszący zastrzeżenia podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w pisemnych wyjaśnieniach 

odmowy podpisania protokołu kompleksowej kontroli (pismo nr  AO.OK.1710.1.2022 z dnia 

8 kwietnia 2022 r.) o braku podstaw do zaakceptowania ustaleń i wniosków wynikających z 

protokołu kontroli, które sprowadzają się do zarzutu nienaliczenia Wykonawcy 

Przedsiębiorstwu Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Brzegu kary umownej w 

wysokości co najmniej 41 959,65 zł z tytułu opóźnienia  w wykonaniu części zleconego 

zakresu prac, a tym samym nie zgadza się ze sformułowanym zarzutem, iż zawarcie ugody 

(porozumienia) nastąpiło niezgodnie z przepisem art. 54a ustawy o finansach publicznych. W 

pierwszej kolejności wnoszący zastrzeżenia wskazuje, że zawarta w dniu 25 kwietnia 2019 r. 

umowa Nr 2019.GKD.DR.5, której przedmiotem jest „Naprawa dróg gminnych o 

nawierzchni bitumicznej w latach 2019-2022” nie zawierała w swej treści górnego limitu kar 

umownych w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. Umowa w § 6 ust. 2 

zawierała jedynie klauzulę, zgodnie z którą; „w przypadku, gdy szkoda przewyższa naliczone 

kary umowne Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym”. Umowa zawierała również 

zapis w § 14, zgodnie z którym; „W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy 

będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i działu IV ustawy Prawo zamówień 

publicznych”. Zgodnie z art. 483 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), dalej „k.c.” można zastrzec w umowie, że naprawienie 

szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego 

nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna jest zatem sankcją 

cywilnoprawną na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Poza 

funkcją kompensacyjną pełni ona również istotne zadanie, jakim jest zabezpieczenie 

wykonania zobowiązania, a tym samym zwiększenie realności wykonania zobowiązania oraz 

ułatwienie naprawienia szkody. Zastrzeżenie kary umownej ma mobilizować dłużnika do 

prawidłowego wykonania zobowiązania. W orzecznictwie podnosi się (m.in. uchwała Sądu 

Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r. II CZP 61/03), iż choć kara umowna (odszkodowanie 

umowne) jest tzw. surogatem odszkodowania, to nie oznacza to bynajmniej tego, że kara 

umowna ma zastąpić jedynie odszkodowanie w związku z powstającą po stronie wierzyciela 

szkodą majątkową. Sformułowanie „surogat odszkodowania” należy rozumieć w tym sensie, 
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że strony przy zawarciu umowy określają z góry wysokość należnego wierzycielowi 

odszkodowania na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez 

dłużnika i odszkodowanie (kara umowna) kompensuje wszystkie negatywne dla wierzyciela 

konsekwencje wynikające ze stanu naruszenia zobowiązania. Z powyższego wynika zatem, że 

choć wartość kary umownej nie musi odpowiadać wartości poniesionej przez zamawiającego 

szkody, to jednak kara umowna nie może być zbyt wygórowana. W wyroku z dnia 17 marca 

2009 r. (KIO/UZP 253/09) KIO wskazała, że „Ustawa Pzp, jak również przepisy kodeksu 

cywilnego nie określają maksymalnej wysokości kar umownych, ani nie formułują definicji 

kary rażąco wysokiej. (...) Aby zatem ocenić, czy kara umowna jest rażąco wygórowana 

należy odwołać się do ugruntowanego orzecznictwa i doktryny, które dla oceny czy kara nosi 

znamiona kary rażąco wygórowanej wymagają porównania jej wysokości ze świadczeniem 

dłużnika spełnionym z opóźnieniem.". W świetle powyższego, o rażącym wygórowaniu kary 

umownej można mówić wtedy, gdy zaburzona zostanie relacja pomiędzy wysokością 

wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej za 

opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z uwzględnieniem okresu opóźnienia, jak 

również wtedy, gdy zachwiany zostanie stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do 

wysokości doznanej szkody. Zaznaczyć więc trzeba, że choć możliwość wysunięcia 

roszczenia o zapłatę kary umownej nie jest uzależniona od powstania szkody, to jednak mając 

na względzie okoliczność, iż kara jest surogatem odszkodowania, jej wysokość nie może 

prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela. 

Warto podkreślić za wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2018 r. 

(sygn. akt I ACa 383/18), że: „W orzecznictwie i piśmiennictwie nie ma wątpliwości, że kara 

umowna nie powinna prowadzić do tego, że wierzyciel otrzyma znacznie więcej, niż było 

wymagane do zaspokojenia jego interesu przez spełnienie świadczenia”. 

Powyższe potwierdza okoliczność, że przepisy P.z.p. obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r. 

akcentują rolę obowiązku zamawiającego dotyczącego konieczności kształtowania umów 

zgodnie z zasadą proporcjonalności. Wzorce umowne nie powinny przerzucać wszystkich 

ryzyk realizacji zamówienia na wykonawcę. Z tego względu w regulacje ustawowe wpisano 

katalog klauzul abuzywnych, który zawiera postanowienia szczególnie negatywnie 

oddziałujące na uczestników rynku zamówień publicznych (m.in. art. 433 pkt 1 „nowego” 

P.z.p.). Jednocześnie w „nowej” ustawie P.z.p. wprowadzono obowiązek wskazywania w 

umowie limitu kar umownych, których mogą dochodzić strony (art. 436 pkt 3). 

Przechodząc do ustaleń kontrolujących zawartych w protokole kontroli kompleksowej Gminy 

Nysa Nr NKO-401-2/2022 należy wskazać, na co również zwracano uwagę w składanych 

kontrolującym wyjaśnieniach, iż wartość niezrealizowanych w terminie robót budowlanych, 

które powinny być wykonane w zakresie i terminach określonych w typowaniach 

Zamawiającego, wyniosła 15 078,48 zł. Zdaniem kontrolujących Zamawiający - Gmina Nysa 

powinna z tytułu opóźnienia w realizacji zamówienia naliczyć karę umowną w wysokości co 

najmniej 41 959,65 zł i obciążyć nią Wykonawcę. Już sama powyższa konstatacja stoi w 

sprzeczności ze wskazanymi powyżej argumentami osadzonymi na gruncie Kodeksu 

cywilnego. Różnica pomiędzy wartością zrealizowanego z opóźnieniem zamówienia, a karą, 

która winna wg kontrolujących zostać z tego tytułu naliczona, jest prawie trzykrotna. Takie 

zachowanie Zamawiającego nie mieściłoby się w pojęciu dobrych obyczajów, ani też nie 

byłoby zgodne z zasadami współżycia społecznego, co niewątpliwie znalazłoby przełożenie w 
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procesie sądowym, jaki Gmina musiałaby wytoczyć Wykonawcy, który wykonał w całości 

swoje zobowiązanie w rozumieniu przepisu art. 354 k.c., lecz pomimo powyższego musiałby 

dopłacić dwukrotność wartości wykonanych z opóźnieniem robót (kwotę „zabranego” 

wynagrodzenia i kwotę dochodzoną z tytuły należnych kar). Powyższe okoliczności i uwagi 

podniesione wyżej legły u podstaw zawartego w dniu 19 grudnia 2019 r. porozumienia, które 

kwestie zasadności naliczenia kar umownych rozstrzygnęło co do istoty. Kierując się 

wskazanymi wyżej przepisami Kodeksu cywilnego i dorobkiem orzecznictwa zapadłego na 

tym gruncie wskazano w treści porozumienia wartość niezrealizowanego zakresu prac 

pozwalających na zakwalifikowanie ich jako wykonanych z naruszeniem § 6 ust. 1 pkt 2 

umowy. W porozumieniu określono jednocześnie, iż wartość kar, do nałożenia których 

Zamawiający byłby uprawniony, przekroczyłaby kwotę 100 % wartości zrealizowanych 

robót. Przy takim ustaleniu i założeniu, że kara umowna, jak wyżej wskazano, jest jedynie 

surogatem odszkodowania zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może prowadzić do 

nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela, przyjęto rozwiązania zmaterializowane w treści 

porozumienia. Karą w tym wypadku dla Wykonawcy było de facto nie uzyskanie żadnego 

wynagrodzenia z tytułu wykonanego zakresu robót. Wobec powyższego nie sposób zgodzić 

się ze stwierdzeniem zawartym na 141 stronie protokołu, iż Zamawiający nie dokonał 

ustalenia wysokości kar umownych z tytułu opóźnienia wykonania robót. Nie sposób zgodzić 

się również ze stwierdzeniem, iż zaniechanie to doprowadziło do naruszenia art. 42 ust. 5 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zamawiający ustalił, iż przesłanki 

naliczenia kary wystąpiły. Ustalono, iż wartość należnej kary jest na poziomie co najmniej 

100% wartości wytypowanego zakresu robót. Zamawiający zadbał również, aby kwestia ta 

znalazła swe odzwierciedlenie w treści porozumienia, które było wynikiem wielu czynności 

poprzedzających jego zawarcie. Zadbano również, aby kwestia ta została uregulowana 

niezwłocznie.  

 W odniesieniu do powyższego Kolegium stwierdza, iż stosownie § 6 umowy nr 

2019.GKD.DR.5, którą zamawiający zawarł z wykonawcą w dniu 25 kwietnia 2019 r., 

wykonawca zobowiązany był zapłacić zamawiającemu kary umowne w tym m.in.: „za 

opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto 

obliczonego dla wytypowanego zakresu robót - za każdy dzień opóźnienia”. W porozumieniu 

z dnia 19 grudnia 2019 r. strony niespornie ustaliły zakres prac, wykonanych z opóźnieniem, 

a także określiły ich wartość jako 100% wartości robót wykonanych z opóźnieniem. 

Zamawiający nie dokonał ustalenia wysokości kar umownych z tytułu opóźnienia wykonania 

robót. Dopiero kontrolujący na podstawie przedłożonych dokumentów ustalili łączną ilość dni 

opóźnienia w realizacji poszczególnych robót oraz łączną kwotę kar umownych, jakie 

zamawiający winien był naliczyć w wysokości co najmniej 41 959,65 zł. Obowiązek ustalenia 

kar umownych wynikał m.in. z przepisu art. 42 ust. 5 u.f.p., zgodnie z którym jednostki 

sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności 

pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w 

stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. Zatem po 

ustaleniu wysokości wynagrodzenia przysługującego za zrealizowane roboty objęte 

zleceniami oraz ustaleniu kar umownych za roboty zrealizowane z opóźnieniem zamawiający 

miał prawo dokonać potrącenia. Prawo potrącenia kar umownych z umówionego 
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wynagrodzenia wykonawcy bez konieczności uprzedniego wzywania do zapłaty zamawiający 

zastrzegł sobie w z § 6 ust. 3 ww. umowy. Z kolei, zgodnie z treścią art. 498 § 1 k.c., 

zamawiający powinien potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności wykonawcy do 

wysokości wierzytelności niższej, bez uprzedniego wezwania wykonawcy do zapłaty, jednak 

wcześniej winien był ustalić wysokość kar umownych. W przypadku gdy wysokość kar 

umownych przewyższałaby wysokość wynagrodzenia, zamawiający był zobowiązany 

wezwać wykonawcę do zapłaty pozostałej niepotrąconej części kary umownej.  

Zgodnie z art. 54a u.f.p., jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę w 

sprawie spornej należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody 

są dla tej jednostki lub odpowiednio Skarbu Państwa albo budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego albo 

arbitrażowego. Przywołany przepis uzależnia zawarcie ewentualnej ugody od dokonania 

oceny skutków ugody w formie pisemnej, z uwzględnieniem okoliczności sprawy, w 

szczególności zasadności spornych żądań, możliwości ich zaspokojenia i przewidywanego 

czasu trwania oraz kosztów postępowania sądowego albo arbitrażowego. Przyjęte w 

porozumieniu stwierdzenie dotyczące kar umownych nie pozwala przyjąć, że dyspozycja 

wynikająca z art. 42 ust. 5 u.f.p. została wypełniona. W pierwszej kolejności nie dokonano 

ustalenia przypadających jednostce kar umownych. Bez dokonania ustalenia należności i 

wezwania wykonawcy do zapłaty, stanowisko kontrolowanego przedstawiane w 

zastrzeżeniach nie uwzględnia w istocie stanowiska wykonawcy. Kontrolowany rezygnując z 

ustalenia należności i wezwania do zapłaty uniemożliwił wykonawcy jej uregulowanie. Tym 

samym nie zaistniała nawet sytuacja, w której zamawiający musiał zmierzyć się z problemem 

opisywanych w zastrzeżeniach relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia za zobowiązanie 

a wysokością kary umownej. Po wtóre podtrzymać należy, nawiązując do art. 54a u.f.p., że 

ani z treści porozumienia ani z żadnego innego dokumentu nie wynika ocena skutków 

przedmiotowego porozumienia. Nie można się zgodzić ze stwierdzeniem: „[…] iż przesłanka 

co do sporności należności jest w tym wypadku bezsprzeczna. Sporna była zarówno kwestia 

naliczenia kar umownych w wysokości  przekraczającej wartość prac wykonanych z 

opóźnieniem, jak i kwestia robót wykonanych poza wyraźnym typowaniem Zamawiającego.” 

W porozumieniu został opisany stan faktyczny związany z realizacją umowy. Strony nie 

wskazały, które należności i w jakiej wysokości są sporne. Co więcej, właśnie niesporne było 

m.in. to, że „Wykonawca część napraw i remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych, 

w zakresie określonym w obmiarze powykonawczym robót i o wynikającej z kosztorysu 

wartości 15 078,48 zł brutto, wykonał z uchybieniem terminów określonych w poszczególnych 

zleceniach zamawiającego, co biorąc pod uwagę fakt, że wyznaczony termin został 

przekroczony o ponad 50 dni, przy karze za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w 

wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto obliczonego dla wytypowanego zakresu robót 

za każdy dzień opóźnienia (§6 ust.1 pkt 2 umowy), uprawniałoby do naliczenia kary 

wynoszącej 100% wartości tych prac” (pkt 3 porozumienia). Oznacza to, że strony umowy 

były zgodne co do tego, że wykonawca wykonał zlecenia z uchybieniem określonych 

terminów. Wykonawca nawet nie wskazywał na okoliczności nieleżące po jego stronie, a 

uzasadniające opóźnienie. Bezspornie strony uznały w porozumieniu, że: „Wykonawca 

samowolnie i bez uzgodnienia z Zamawiającym wykonał naprawy i remonty cząstkowe dróg 

gminnych o nawierzchni bitumicznej w zakresie wykraczającym poza poszczególne zlecenia 
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dokonane przez Zamawiającego, w ilości określonej w obmiarze powykonawczym robót i o 

wartości wskazanej w kosztorysie na łączną kwotę 145 477,01 zł, występując z wnioskiem o 

ich uregulowanie przez Zamawiającego” (pkt 4 porozumienia). Zamawiający jednak musiał 

zdawać sobie sprawę z dyspozycji art. 44 ust. 3 pkt 3 u.f.p., a obie strony z limitu wydatków 

określonych umową i zasad zlecenia poszczególnych robót: „Zakres robót określony w ust. 1 

do wykonania przez Wykonawcę typowany będzie każdorazowo przez przedstawicieli 

Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu ich realizacji” (§ 1 ust. 7 umowy). 

Problem ewentualnych roszczeń Wykonawcy o poczynione nakłady w ogóle nie zaistniał w 

przedmiotowym porozumieniu. Wskazać również należy na przykładowe stanowisko 

doktryny dotyczące stosowania art. 54a u.f.p.: „Komentowany przepis art. 54a FinPubU nie 

daje podstaw do tak szerokiego zastosowania ugody przez JSFP. Mając na względzie jego 

charakter jako pewnego odstępstwa od zasady dochodzenia roszczeń, trzeba go odczytywać 

ściśle. Oznacza to, że ugoda, o której mowa w art. 54a FinPubU, może być zawarta wyłącznie 

w sytuacji sporu co do wysokości należności cywilnoprawnej. Jeżeli w danym stanie 

faktycznym nie ma sporu co do wysokości tej należności (np. czynsz najmu wynikający z 

umowy najmu lokalu mieszkalnego, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego), a 

istnieją nawet uzasadnione obawy odnoszące się do możliwości zaspokojenia roszczenia czy 

też czasu trwania stosowanych postępowań, jednostka sektora publicznego nie ma prawnej 

możliwości zawarcia ugody z powołaniem się na art. 54a FinPubU. (…) Ustawodawca jako 

przykładowe okoliczności podlegające analizie na etapie poprzedzającym zawarcie ugody 

wskazuje zasadność spornych żądań, możliwość ich zaspokojenia i przewidywany czas 

trwania oraz koszty postępowania sądowego albo arbitrażowego. Wynik analizy 

poprzedzającej zawarcie ugody musi mieć postać pisemnego dokumentu.” (P. Walczak red., 

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych. Wyd. 2, 

Warszawa 2021, Legalis, Komentarz do art. 54a u.f.p.). Podkreślić w rozpatrywanym stanie 

należy, że kontrolowany nie dokonał oceny skutków ugody w formie pisemnej, którą 

powinien przeprowadzić przed przystąpieniem do podpisania przedmiotowego porozumienia, 

nie dokonał analizy stanowisk stron i nie ustalił, jakie należności i w jakiej wysokości są 

sporne, a co najwyżej antycypował stanowisko wykonawcy, co z pewnością nie wpisuje się w 

wymogi określone w art. 54a u.f.p. Z treści zastrzeżeń można wnosić, iż de facto do tej pory 

ocena skutków zawarcia porozumienia nie została przeprowadzona przez Zamawiającego. 

Zważywszy przy tym na brak ustalenia kar umownych, zweryfikowania, które należności są 

sporne i w jakiej wysokości, oceny kosztów ewentualnego postępowania sądowego, zawarte 

porozumienie nie spełnia warunków określonych w art. 54a u.f.p.  

 

W związku z powyższymi okolicznościami wniosek pokontrolny nr 7 należy uznać za 

prawidłowy i zasadny w świetle stanu faktycznego ustalonego podczas kontroli. 

Wniosek nr 4 lit. b) został sformułowany następująco: 

„Podjąć działania, które wyeliminują stwierdzone nieprawidłowości w zakresie przepisów 

podatkowych, a w szczególności doprowadzić do opodatkowania budowli związanej z 

prowadzeniem działalności gospodarczej zadeklarowanej w informacji o nieruchomościach i 

obiektach budowlanych złożonej przez wskazanego w protokole kontroli podatnika, stosownie 

do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
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lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)”. 

Nieprawidłowość nr 4 lit. b) będącą podstawą wniosku nr 4 lit. b) określono w 

wystąpieniu pokontrolnym w następujący sposób: 

„Naruszenie przepisów prawa podatkowego polegające na nieustaleniu jednemu podatnikowi 

podatku od nieruchomości od budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej 

za 2021 rok, pomimo wykazania tego przedmiotu opodatkowania w informacji o 

nieruchomościach i obiektach budowlanych, co skutkowało zaniżeniem podatku od 

nieruchomości należnego od tego podatnika o kwotę 1 400,00 zł”.  

  

 W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego 

wskazano, iż w trakcie trwania kontroli decyzją nr FN.FP.3120.1.17419.2022 z dnia 

28.03.2022 r. doprowadzono do zgodności wymiaru podatku od nieruchomości podatnikowi o 

nr konta nr 20865 z danymi wynikającymi ze złożonej informacji o nieruchomościach i 

obiektach budowlanych od dnia 01.01.2021 r.; w dniu 15.04.2022 r. podatnik uregulował w 

pełni swoje zobowiązanie podatkowe wynikające z ww. decyzji. Wobec powyższych 

okoliczności, nie kwestionując zasadności ustaleń, które legły u podstaw sformułowania 

wniosku pkt 4 lit. b, wnoszący zastrzeżenia podniósł jedynie, że wniosek ten stał się 

bezprzedmiotowy w takim sensie, że został już wykonany i nie może być w odniesieniu do 

tego konkretnego podatnika zrealizowany ponownie”.  

 W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, iż  zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o 

regionalnych izbach obrachunkowych podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko 

zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, co w 

ustalonych uwarunkowaniach nie występuje wskazując tym samym, że sformułowany 

wniosek pokontrolny w ustalonym zakresie nie narusza przepisów prawa. 

 

W związku z powyższym wniosek pokontrolny sformułowany w pkt nr 4 lit. b) wystąpienia 

pokontrolnego należy uznać za prawidłowy i zasadny. 

 

 

 

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. 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

    Grzegorz Czarnocki 
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