
 

REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 
Uchwała nr 23/66/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 28 września 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; z 2010 r. nr 238, 

poz. 1578) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

p o s t a n a w i a 

 

oddalić zastrzeżenia Wójta Gminy Komprachcice do wniosku zawartego w wystąpieniu pokon-

trolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu NKO-401-15/2/11 z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

 

 

 

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przeprowadziła w okresie od 9 marca do 22 czerw-

ca 2011 r. kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Komprachcice za rok 2010 r. 

oraz wybranych zagadnień za lata 2008 i 2009. W oparciu o dokumentację udostępnioną inspek-

torom kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w działalności Gminy Komprachcice. 

Pismem z dnia 19 sierpnia 2011 r.  Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu skierował  

do Wójta Gminy Komprachcice Wystąpienie pokontrolne (znak NKO-401-15/2/11 z dnia           

19 sierpnia 2011 r.), zawierające wnioski pokontrolne.  

W dniu 7 września 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej  w  Opolu  doręczono  pismo 

z dnia 5 września 2011 r., w którym Wójt Gminy Komprachcice wniósł zastrzeżenia do ustaleń 

kontroli i wniosku w zakresie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy 

Komprachcice bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Wnoszący 

zastrzeżenia zarzucił Izbie naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 17 ust. l pkt 1 ustawy 

z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności  za  naruszenie  dyscypliny  finansów publicznych 

w związku z art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „poprzez jego 

błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu, że w przypadku umowy z dnia 19.10.2009 r. na ob-

sługę budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Komprachcicach, zawartej z Powszechną Kasą Oszczęd-

ności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach Centrum Korporacyjne 

w Opolu, nie stosowano przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-

nych i w konsekwencji bank nie został wybrany w trybie określonym w przepisach tej ustawy, 



podczas gdy wymieniona umowa zastępowała uprzednią umowę zawartą na czas nieoznaczony z 

tym samym bankiem, a umową tą strony ujednoliciły  „zastąpiły” tekst umowy pierwotnej z 2005 

r. Nie doszło bowiem do rozwiązania umowy z 2005 r. jedynie strony zdecydowały się na ujedno-

licenie tekstu umowy. Umowa z 19.10.2009 r. nie byłą więc nową umową, lecz umową, której 

warunki określone w umowie z dnia 11.01.2005 r. (ze zmianami) nie uległy zmianie”. Zdaniem 

wnoszącego zastrzeżenia, „umowa z 11.01.2005 r. nie została rozwiązana ani też od niej nie od-

stąpiono ( art. 77 § 2 kc ), a strony zgodnie przyjęły, że umowa z 19.10.2009 r. zastępuje w treści 

umowę poprzednią (art. 64 § 2 kc), przy czym nie zmieniły się warunki umowy z 11.01.2005r.”  
 
Kolegium ustaliło, co następuje: 

Obsługę bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Komprachcicach na czas nieozna-

czony prowadzi bank PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach Centrum 

Korporacyjne w Opolu na podstawie umowy zawartej w dniu 19 października 2009 r. Kontrola 

wykazała,  że  zamówienie na obsługę bankową budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Komprachci-

cach nie zostało udzielone  w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.   

 

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 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. 

Złożone przez Wójta zastrzeżenie dotyczy wprost ustaleń kontroli zawartych w pkt 2  I - ej 

części wystąpienia pokontrolnego, Kolegium uznało jednak, iż  dotyczy de facto wniosku nr 2   

II-ej części wystąpienia,  a więc podlega merytorycznemu rozpatrzeniu. Wniosek nr II. 2 zawarty 

w wystąpieniu pokontrolnym został sformułowany następująco: 

Dokonać wyboru banku wykonującego obsługę bankową budżetu Gminy na zasadach określo-

nych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) stosownie do przepisu art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

Zgodnie z treścią przepisu art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych, 

bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany na zasa-

dach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Usługi bankowe należą do usług 

powtarzających się okresowo i z tego względu ma zastosowanie art. 34 ust. 1 ustawy Prawo za-

mówień publicznych. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarza-

jące się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju. Wartością takich usług jest 

wartość pobieranych opłat, odsetek, prowizji i innych podobnych świadczeń, które mają charak-

ter wynagrodzenia banku (art. 34 ust.4 ustawy). Jak ustalono w trakcie kontroli, szacunkowa war-

tość przedmiotowego zamówienia na dzień 19.10.2009 r. wynosiła 55.963,04 zł, a tym samym  

udzielając zamówienia na obsługę bankową Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Komprachcicach 

należało stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 



Odnosząc się do stwierdzenia wnoszącego zastrzeżenia, iż nie doszło do rozwiązania umowy 

z 2005 r., a jedynie strony zdecydowały się na ujednolicenie tekstu umowy, Kolegium zauważa, 

że z treści § 9 w związku z § 10 ust. 1 umowy z dnia 19.10.2009 r. wynika, że „Niniejsza umowa 

zastępuje dotychczasową umowę / dotychczasowe umowy nr RB/3668/106140721/05 z dnia 

11.01.2005 r."  oraz  „Umowa obowiązuje od dnia 20.10.2009 r.”, a więc strony umowy jedno-

znacznie potwierdziły, że jest to nowa umowa.  

W ocenie Kolegium Izby,  za nieuprawnione należy uznać zarzut naruszenia przez Izbę prze-

pisów prawa materialnego, tj. art. 17 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowie-

dzialności  za  naruszenie  dyscypliny  finansów  publicznych  w związku  z art. 264  ustawy               

z  dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że 

w przypadku umowy z dnia 19.10.2009 r. na obsługę budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Kom-

prachcicach, zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział 

Korporacyjny w Katowicach Centrum Korporacyjne w Opolu, nie stosowano przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i w konsekwencji bank nie został wybrany 

w trybie określonym w przepisach tej ustawy.  

W związku z powyższym, na podstawie art. 25b ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.   

o regionalnych izbach obrachunkowych, Kolegium oddaliło zastrzeżenia, postanawiając           

jak w sentencji.  

 

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy. 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 


