
REGIONALNA   IZBA    OBRACHUNKOWA 

W   OPOLU  

  
Uchwała nr  19/76/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia  29 lipca 2009 r. 
  

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

regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154, poz. 1800; z 

2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r.  nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 

14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu 

  

p o s t a n a w i a 

  

oddalić zastrzeŜenia Starosty Krapkowickiego do wniosków zawartych w wystąpieniu 

pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej  nr NKO-401-4/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. 

w zakresie wniosku w pkt 1 oraz pkt 7, dotyczących Starostwa Powiatowego. 

  

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

  

 W dniu 13 lipca 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono pismo 

Starosty Krapkowickiego o sygn. Or.0911-1/09 z dnia 7 lipca 2009 r., którym zgłosił 

„zastrzeŜenia do wniosków pokontrolnych” zawartych w wystąpieniu pokontrolnym 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 czerwca 2009 r. (pismo NKO-401-4/09), 

a dotyczących wniosków zawartych w pkt 1 oraz 7.  

  

1. 1.      W zakresie wniosku nr 1 dotyczącym Starostwa Krapkowickiego w brzmieniu: 

Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie 

rachunkowości. Przestrzegać zasad rachunkowości wynikających z przepisów ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm) oraz 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 

rachunkowości oraz planu kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 

1020 z późn. zm);  

Starosta Krapkowicki wskazując, iŜ podstawę zastrzeŜenia w tym punkcie stanowi zarzut 

naruszenia prawa poprzez błędną wykładnię art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości podniósł, Ŝe: 

wniosek pokontrolny dotyczy bezpodstawnego wyłączenia z inwentaryzacji stanów naleŜności 

o wartości poniŜej 1.000 zł. Takie uregulowanie zawiera obowiązująca w Starostwie 

Powiatowym „Instrukcja słuŜbowa w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia 

inwentaryzacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach”, 

stanowiąca załącznik nr 7 do Zarządzenia Starosty Powiatu Krapkowickiego nr Or.0135-

57/2004. Paragraf 36 ust. 1 ww. instrukcji określa, iŜ obowiązek uzgodnienia z kontrahentami 

stanu naleŜności nie dotyczy sald zerowych bądź nieprzekraczających 1.000 zł Podstawę 

prawną ww. uregulowania zawiera art. 4 ust. 4 (zasada istotności) i art. 10 ustawy o 

rachunkowości.  

Z zasadą istotności jest związane ustalenie, Ŝe przy stosowaniu zasad rachunkowości mogą być 

przyjęte przez jednostkę uproszczenia, jeŜeli nie wywiera to istotnego ujemnego wpływu na 
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realizację podstawowego celu, a mianowicie zachowania prawdziwego i wiernego obrazu. 

NaleŜności poniŜej tysiąca złotych nie przekraczają 0,04% dochodów Starostwa Powiatowego 

w Krapkowicach. Przyjęty próg 1.000 zł stanowi zatem kwotę, która nie wywrze ujemnego 

wpływu na przedstawienie sytuacji finansowej Starostwa Powiatowego. 

Zgodnie z powyŜszą zasadą uznano, Ŝe nie występuje potrzeba potwierdzania sald przez 

klientów, którzy dokonują terminowej spłaty naleŜności, ich zobowiązania opiewają na niskie 

kwoty i potwierdzili oni odbiór faktur dokumentujących naleŜności. Inwentaryzacja ww. 

naleŜności dokonywana jest w oparciu o dokumentację źródłową. 

  

2. 2.      W zakresie wniosku nr 7 w części dotyczącej:  

Zapewnić prawidłową reprezentację Powiatu Krapkowickiego przy zawieraniu umów 

zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 

2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 

Starosta Krapkowicki wnosząc zastrzeŜenia i jako ich podstawę wskazując zarzut naruszenia prawa 

przez błędną wykładnię art. 33, art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 oraz niewłaściwe zastosowanie art. 48 

ustawy o samorządzie powiatowym, stwierdził iŜ:  

Wniosek pokontrolny (…) dotyczy nieprawidłowej reprezentacji Powiatu Krapkowickiego w umowie z 

dnia 31 grudnia 2008 r. o świadczenie usług prawnych. 

Przedmiotowa umowa została zawarta pomiędzy Starostwem Powiatowym w Krapkowicach a 

Kancelarią Radców Prawnych (…). Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Starostwo 

Powiatowe wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej i ma za zadanie umoŜliwienie 

Zarządowi wykonywanie zadań Powiatu. Ustawa o samorządzie powiatowym nie przewiduje dla 

obsługi Powiatu, czy teŜ Rady Powiatu innego podmiotu. Tym samym wbrew ustwie byłoby 

ograniczenie kompetencji Starostwa Powiatowego jedynie do obsługi Zarządu Powiatu. Ponadto z 

analizy art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym wynika, iŜ do zadań Powiatu nie naleŜy 

świadczenie pomocy prawnej lub udzielanie porad prawnych, tym samym naleŜy jednoznacznie 

stwierdzić, iŜ Kancelaria (…) nie wykonuje w imieniu Powiatu jedo zadań, a jedynie zapewnia prawną 

obsługę Zarządu i Rady Powiatu (…). 

NaleŜy jednoznacznie podkreślić, iŜ zawierając przedmiotową umowę Starosta działał w imieniu 

Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, a nie w imieniu Powiatu Krapkowickiego, co wprost wynika 

z oznaczenia stron umowy, a takŜe z jej zakresu i taki sposób reprezentacji nie narusza art. 48 ust. 1 

ustawy o samorządzie powiatowym. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

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

wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych rozpatrują kolegia izb. Podstawą 

zgłoszenia zastrzeŜenia moŜe być tylko, stosownie do brzmienia art. 9 ust. 4 powołanej wyŜej 

ustawy, zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe 

zastosowanie. Przypadek błędnej wykładni prawa polega na mylnym rozumieniu treści lub 

znaczenia przepisu prawnego, zaś niewłaściwe zastosowanie normy prawnej polegać moŜe 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 zakresie zarzutu odnoszącego się do zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym wniosku 

nr 1 Kolegium wskazuje, iŜ zastrzeŜenia odnoszą się wprost do nieprawidłowości w zakresie  

bezpodstawnego wyłączenia z inwentaryzacji stanów naleŜności drogą uzgodnień z 

kontrahentami o wartości poniŜej kwoty 1.000 zł.  

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli wskazują, iŜ instrukcja słuŜbowa Starostwa w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia inwentaryzacji zawiera zapis wyłączający z 

inwentaryzacji drogą uzgodnień z kontrahentami salda naleŜności zerowe bądź 
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nieprzekraczające kwoty 1.000 zł, co skutkowało nieprzeprowadzeniem inwentaryzacji tych 

sald wymienioną metodą. W konsekwencji niezachowany został wymóg wynikający z 

przepisu art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, nakładający na jednostki obowiązek 

przeprowadzenia na ostatni dzień kaŜdego roku obrotowego inwentaryzacji aktywów 

finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne 

jednostki drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń 

prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz 

wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych róŜnic.  

NaleŜy podkreślić, iŜ przepisy powoływanej ustawy o rachunkowości  nie przewidują 

moŜliwości rezygnacji z uzgodnienia sald z uwagi na ich niewielką wartość. Jedyne 

wyłączenia z inwentaryzacji, uregulowane w art. 26 ust. 5 powyŜszej ustawy, dotyczą 

przypadków związanych z upadłością, połączeniem lub podziałem jednostki.  

Zatem w niniejszym przypadku zasada istotności określona w art. 4 ust. 4  ustawy o 

rachunkowości, zgodnie z którym moŜliwe jest stosowanie przez jednostkę uproszczeń, jeŜeli 

nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego 

przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, na którą to 

powołuje się jednostka, nie uprawnia do  wyłączenia z inwentaryzacji naleŜności poniŜej 

1.000 zł, skoro obowiązek w tym zakresie został wyraźnie sformułowany w przywoływanym 

juŜ przepisie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. 

 W świetle powyŜszego uznać naleŜy, iŜ sformułowany w oparciu o ustalenia wniosek 

pokontrolny nie narusza prawa. 

W zakresie wniosku nr 7 zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym zauwaŜyć naleŜy, iŜ  

wskazana w tym wystąpieniu umowa o obsługę prawną wiąŜe się niewątpliwie z 

zaciągnięciem zobowiązania finansowego na rzecz Powiatu, jako jednostki samorządu 

terytorialnego. Natomiast zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym, wyłączne prawo zaciągania zobowiązań mających pokrycie w 

ustalonych w uchwale budŜetowej kwotach wydatków przysługuje zarządowi. Odnosząc się 

natomiast do moŜliwości zaciągania zobowiązań finansowych przez starostę, wskazać tu 

naleŜy na regulację art. 193 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

zgodnie z którą kierownik jednostki budŜetowej jednostki samorządu terytorialnego moŜe, w 

celu realizacji zadań, zaciągać zobowiązania pienięŜne do wysokości kwot wydatków 

określonych w zatwierdzonym planie finansowym. W świetle powyŜszych regulacji 

prawnych zauwaŜyć naleŜy, iŜ istnieją podstawy prawne do zaciągania zobowiązań zarówno 

przez Zarząd Powiatu, jak i Starostę. Ustalenie podmiotu kompetentnego do zaciągania 

konkretnego zobowiązania winno wiązać się z charakterem tego zobowiązania. O ile wiąŜe 

się ono z kierowaniem starostwem, właściwy do jego zaciągnięcia jest starosta powiatu, jako 

kierownik jednostki organizacyjnej, natomiast jeŜeli zaciągane zobowiązanie jest związane z 

wykonywaniem zadań powiatu przez zarząd, umowa powinna być zawarta przez dwóch 

członków zarządu, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.  

Dla oceny, czy prawidłowy był sposób reprezentacji przy zawieraniu, gdzie jako 

zleceniodawcę wskazano Starostwo Powiatowe w Krapkowicach,  reprezentowane przez 

Starostę Krapkowickiego, kluczowe znaczenie mają zapisy przedmiotowej umowy, dotyczące 

zakresu świadczonej obsługi prawnej. I tak, zakresem tym objęte zostały: udział Kancelarii 

Prawnej w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady, Zarządu 

i Starosty poprzez opiniowanie ich pod względem formalno-prawnym, udzielanie opinii 

prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Sekretarza i Skarbnika oraz jednostek organizacyjnych 

nie posiadających własnej obsługi prawnej. Takie określenie przedmiotu umowy wskazuje, iŜ 

charakter umowy wykracza poza działalność Starostwa, a wiąŜe się z wykonywaniem zadań 
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Powiatu przez Zarząd. Jako strona umowy powinien być zatem wskazany Powiat 

Krapkowicki.  

Mając powyŜsze na uwadze za bezpodstawny uznać naleŜy, w ocenie Kolegium, zarzut 

zawarty w zastrzeŜeniach, a dotyczący naruszenia art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie 

powiatowym, zgodnie z którym oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu 

powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upowaŜniona 

przez zarząd. 

  

  

  

 W tym stanie faktycznym i prawnym, mając na uwadze dyspozycję art. 9 ust. 3 i 4 

ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, naleŜało 

postanowić  jak w sentencji. 

  

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy. 

  

  

  

Przewodniczący Kolegium 

  

 

 


