
Uchwała Nr 3/2011 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 5 stycznia 2011 roku 
 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Dobromierz do wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 1 grudnia 2010 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 5 a oraz art. 25 b ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
Oddalić zgłoszone zastrzeżenia z uwagi na ich bezprzedmiotowość. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 1 grudnia 2010 roku nr WK.60/307/K-
46/2010 skierowanym do Wójta Gminy Dobromierz Regionalna Izba Obrachunkowa 
we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust.1 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.) wskazała nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone 
w trakcie przeprowadzonej w 2010 roku kontroli gospodarki finansowej Gminy, 
szczegółowo opisane w protokole kontroli, na podstawie którego sformułowała 
wnioski pokontrolne.  

Wójt Gminy pismem z 9 grudnia 2010 roku (znak: SKG-3365/25/10) wniósł 
zastrzeżenia do stwierdzeń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym dotyczących 
wykazanych przez kontrolę uchybień i nieprawidłowości przy realizacji zadań 
z zakresu sprawowania kontroli wewnętrznej oraz z zakresu rozliczeń finansowych 
jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi, a nie do 
wniosków pokontrolnych zawartych w przedmiotowym wystąpieniu. 

Wójt Gminy odniósł się do uwag Izby dotyczących nie objęcia w 2009 roku 
kontrolą wszystkich podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, co 
przewidział w Regulaminie kontroli wewnętrznej instytucjonalnej, wprowadzonym 
zarządzeniem Nr 143/04 z dnia 9 grudnia 2004 roku, czym - zdaniem inspektorów 
RIO - naruszył art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych. W świetle tego przepisu Wójt Gminy był zobowiązany do kontroli 
przestrzegania, przez podległe i nadzorowane jednostki sektora finansów 
publicznych, realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań 
finansowych i dokonywania wydatków, a kontrolą tą należało objąć corocznie, co 
najmniej 5% wydatków w każdej podległej jednostce organizacyjnej. 

Ponadto ustosunkował się do finansowania zadań realizowanych przez 
instytucję kultury (Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji) wynikających 
z ustawy z 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 
roku, nr 226, poz. 1675 ze zm.). Zdaniem inspektorów RIO przekazując dotację 
podmiotową dla GOKSiR na zadania w zakresie sportu naruszył art. 35 ust. 2 
ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz art. 44 ust. 2 ustawy 
z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej odnosząc się do przedstawionych 
zastrzeżeń stwierdziło, co następuje: 

Zgodnie z art. 25b ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych rozpatrują 



 2 

kolegia izb. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być, zgodnie z art. 9 ust. 4 
zdanie drugie ustawy, wyłącznie 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. 

Podniesione przez Wójta Gminy zastrzeżenia nie dotyczą wniosków 
pokontrolnych sformułowanych w wystąpieniu Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu; odnoszą się do uchybień sformułowanych w części wstępnej wystąpienia 
pokontrolnego. 

 
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 
 
Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią skarga do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego. 
 
 
 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 


