
REGIONALNA   IZBA   OBRACHUNKOWA 
W  OPOLU  

 

 

Uchwała nr  18/61/2005      

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 2 grudnia 2005 r. 
 

 

 Na  podstawie  art. 18 ust. 1 pkt 5a i art. 25b ust. 2 i 3  ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (Dz.U 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) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu 
 

p o s t a n a w i a  
 

oddalić zastrzeżenia z dnia 2 listopada 2005 r. Starosty Strzeleckiego do wystąpienia pokon-

trolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 października 2005 r.  

 
 

 

 

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

 

W dniu 7 listopada 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

Odwołanie od ustaleń pokontrolnych z dnia 17 października 2005 r. Starosty Strzeleckiego 

(pismo ZK-401-13/05 z dnia 2 listopada br.). Starosta, powołując przepisy art. 9 ust. 3  i 4,  

w związku z art. 18 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 

obrachunkowych, wniósł  zarzut  błędnej  interpretacji  oraz  niewłaściwego zastosowania  

postanowienia  art. 19 ust. 8,  art. 27a  ust. 1 i art. 27b  ust. 1  ustawy  z dnia 10 czerwca  

1994 r.  o zamówieniach publicznych. W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał po-

nadto, w odniesieniu do pkt. 12 wystąpienia pokontrolnego oraz ustaleń zawartych w  proto-

kole kontroli z dnia 19 sierpnia 2005 r., naruszenie art. 20a ust. 5 ustawy o zamówieniach 

publicznych.  

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. Podstawą 

zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko, stosownie do brzmienia  art. 9 ust. 4 powołanej wy-

żej ustawy, zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zasto-

sowanie. Przypadek błędnej wykładni prawa polega na mylnym rozumieniu treści lub znacze-

nia przepisu prawnego, zaś niewłaściwe zastosowanie normy prawnej polegać może na wa-

dliwym wyborze normy prawnej lub nieprawidłowej jej subsumpcji, tj. błędnym  identyfiko-

waniem ustalonego stanu faktycznego z określonym przepisem prawnym i tym samym nie-

adekwatnym określeniem skutków prawnych wynikających z tego przepisu.  
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W kontekście powyższego Kolegium uznało, iż Odwołanie Starosty Strzeleckiego, wnie-

sione na podstawie  art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, należało 

rozpatrzyć jako zastrzeżenie do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. Jednak 

analiza treści zarzutów pozwoliła stwierdzić, iż z powyższym przepisem nie mogą być utoż-

samiane zarzuty dotyczą ustaleń kontroli zawartych w części I wystąpienia pokontrolnego, 

nie zaś wniosków pokontrolnych, o których mowa w części II wystąpienia. Stosownie do tre-

ści art. 25b ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, należało zarzuty oddalić 

jako niezwiązane w sposób bezpośredni z treścią wniosków pokontrolnych. 

Ponadto, zdaniem Kolegium, nie można stawiać zarzutów naruszenia prawa wskazując, 

że konkretny przepis został  niewłaściwie zastosowany oraz jednocześnie błędnie zinterpre-

towany.  

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy o regio-

nalnych izbach obrachunkowych, kierownik jednostki kontrolowanej lub jego zastępca może 

odmówić podpisania protokołu, składając w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemne 

wyjaśnienie co do przyczyn tej odmowy; z powyższego uprawnienia Starosta nie skorzystał. 

 

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak w sentencji. 

 

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy. 
 

 

 

 

 

 

       Przewodniczący Kolegium 
 
 


