
 

 

 

REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 
Uchwała nr  3/9/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 26 stycznia 2011 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; z 2009 r. nr 157, poz. 1241) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

p o s t a n a w i a 

 

oddalić zastrzeżenia Burmistrza Głubczyc do wniosku zawartego w wystąpieniu 

pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu NKO-401-16/10 z dnia 21 grudnia 

2010 r. 

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

 W dniu 11 stycznia 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

pismo o sygn. UM/FB/RK/RIO/1/01/2011  z dnia 04.01.2011 r., w którym Burmistrz 

Głubczyc wniósł zastrzeżenia do ustaleń i wyników kontroli zawartych w wystąpieniu 

pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej znak NKO-401-16/10 z dnia 21 grudnia 

2010 r. Wnoszący zastrzeżenia podniósł co następuje:  

 „W pkt. 1.2 ustaleń kontroli i pkt. 2 wniosków pokontrolnych stwierdzono naruszenie 

przepisów w zakresie sprawozdawczości polegające na niesporządzaniu sprawozdań Rb - Z i 

Rb – N za I i II kwartał 2010 r. Jako winnych nie sporządzaniu tych sprawozdań wskazano 

kierowników szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz Miejskiego Ośrodka Kultury i 

Zarządu Oświaty Kultury i Sportu. 

Zdaniem wnoszącego zastrzeżenia „w wystąpieniu pokontrolnym mylnie wskazano osoby 

odpowiedzialne za niesporządzanie jednostkowych sprawozdań Rb – N i Rb – Z”. W jego 

ocenie „odpowiedzialność za naruszenie tych przepisów winien ponosić Zarząd Oświaty 

Kultury i Sportu jako jednostka realizująca zgodnie ze statutem obsługę ekonomiczno – 

administracyjną placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę powołany przez Radę 

Miejską w Głubczycach uchwałą Nr. XXIV/281/97 z dnia 19.02.1997r. do obowiązków 

którego stosownie do § 7 pkt 3d  statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej nr XL/369/10 z 

dnia 28 stycznia 2010 r., należy między innymi sporządzanie wymaganych sprawozdań 

dochodów i wydatków”.  

 

Kolegium ustaliło, co następuje: 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w okresie od 20 sierpnia do 14 października 

2010 r. przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Głubczyce za 

rok 2009 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2008 i 2010.  
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W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i 

nieprawidłowości w działalności Gminy Głubczyce. Pismem z dnia 21 grudnia 2010 r.  

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu skierował  do Burmistrza Głubczyc 

Wystąpienie pokontrolne zawierające 10 wniosków pokontrolnych. 

  

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

do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych rozpatrują kolegia izb. Zastrzeżenia 

składa właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego. 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 

błędnej wykładni prawa polega na mylnym rozumieniu treści lub znaczenia przepisu 

prawnego, zaś niewłaściwe zastosowanie 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. 

 Jakkolwiek złożone przez Burmistrza zastrzeżenia nie zawierają w swej treści 

bezpośredniego odniesienia do przepisów prawa, których naruszenia dopatruje się Burmistrz 

we wniosku nr 2 zawartym w wystąpieniu pokontrolnym w związku z ustaleniami kontroli 

zawartymi w pkt 1.2 ustaleń kontroli, Kolegium uznało, iż podlegają one rozpatrzeniu 

merytorycznemu.  

 

W związku z powyższym stwierdzić należy, że wniesione zastrzeżenia dotyczą pkt I.2 

ustaleń kontroli i pkt II.2 wniosków pokontrolnych. 

Wniosek nr II.2 został sformułowany w wystąpieniu pokontrolnym, w brzmieniu: 

„Doprowadzić do wykonywania obowiązku sporządzania odrębnych sprawozdań 

budżetowych Rb - Z i Rb - N przez każdą jednostkę oświatową, Zarząd Oświaty Kultury i 

Sportu w Głubczycach oraz Miejski Ośrodek Kultury. Przestrzegać w tym zakresie przepisów 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. nr 43 poz. 247). 

Dokonać korekty błędnych sprawozdań Rb - 28S, Rb - Z, Rb - ST, Rb - PDP stosownie do 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103).  

Wniosek ten sformułowano w oparciu o  nieprawidłowości  z punktu I.2 ustaleń kontroli tj.: 

„- niesporządzenie sprawozdań Rb - Z i Rb - N za I i II kwartał 2010 r. przez poszczególne 

Szkoły, Przedszkola, Placówki Oświatowe Gminy, Zarząd Oświaty Kultury i Sportu w 

Głubczycach oraz Miejski Ośrodek Kultury. Zarząd Oświaty Kultury i Sportu sporządzał 

jedynie sprawozdania zbiorcze obejmujące łącznie wszystkie wymienione podmioty. 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownicy Szkół, Przedszkoli, Placówek Oświatowych, 

Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Zarządu Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach”. 

 

  Kolegium zważyło, co następuje: 

     Zgodnie z przepisem § 6 ust. 1 pkt 4 w związku § 3 i 4  rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych, kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z i 

Rb-N w imieniu jednostki, są sporządzane i przekazywane przez kierowników jednostek 

organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego. 

Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jednolity z 2004 r. DzU nr  256, poz. 2572 z późn zm.)  organ prowadzący szkołę lub 

placówkę odpowiada za jej działalność i w celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 7, 

organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, 

finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek (ust. 9 art. 5 cyt. ustawy). 
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Powołanie takiego zespołu pozostaje bez wpływu na obowiązki sprawozdawcze 

obsługiwanych jednostek i wynikające stąd obowiązki kierowników tych jednostek w 

zakresie sprawozdawczości budżetowej.  

 

W ocenie Kolegium Izby obowiązków tych nie wyłączają przepisy cyt. ustawy o 

systemie oświaty oraz ustawy o finansach publicznych. Obowiązków tych nie wyłączają 

również zapisy § 7 pkt 3 d Statutu Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach, 

powołanego do obsługi ekonomiczno -administracyjnej jednostek oświatowych, nadanego 

uchwałą Rady Miejskiej w Głubczycach nr XL/369/10 z dnia 28 stycznia 2010 r., zgodnie z 

którym do zadań Zarządu należy m.in. sporządzanie wymaganych sprawozdań z wykonania 

dochodów i wydatków budżetowych. 

Jeżeli nawet przyjąć, że jednostkowe sprawozdania obsługiwanych jednostek winne były być 

sporządzane przez Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu, to i tak muszą być podpisane i 

przekazane przez dysponenta środków budżetowych, tj. dyrektorów szkół i innych placówek 

oświatowych, 

Kolegium wskazuje przy tym na tezę zawartą w wyroku WSA w Warszawie z 6.04.2010 r. 

(sygn. akt V SA/Wa 103/10) dot. odpowiedzialności kierownika jednostki za wykonywanie 

obowiązków w zakresie sprawozdawczości budżetowej, zgodnie z którą sprawozdanie 

budżetowe powstaje z chwilą złożenia na nim podpisu przez kierownika jednostki niezależnie 

od tego, kto technicznie je sporządził i kto ponad osobę kierownika jednostki je podpisał.  

Dlatego też – w ocenie Kolegium - za nieuprawnione należy uznać twierdzenia 

Burmistrza Głubczyc, zawarte w złożonych zastrzeżeniach, że odpowiedzialnością za nie 

sporządzanie jednostkowych sprawozdań Rb-Z i Rb-N za I i II kwartał 2010 r. należy 

obciążyć Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach. 

 

W związku z powyższym, Kolegium na podstawie art. 25b ust. 2 ustawy z dnia 7 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, oddaliło zastrzeżenia, 

postanawiając jak w sentencji.  

 

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy. 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 


