
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 

U c h w a ł a    Nr   19/67/2005 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 
 

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

o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jednolity - DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. 

DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU 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 Burmistrza Namysłowa znak Or.II-0911/6/05 z dnia 23 listopada 2005 r. 

do pkt 9 wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 listopada 2005 r.  

 

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

 

W dniu 28 listopada 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

pismo sygnowane przez Burmistrza Namysłowa znak Or.II-0911/6/05 z dnia 23 listopada 

2005 r. w którym wnosi zastrzeżenie do wniosku zawartego w pkt 9 ujętego w części II 

wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu znak ZK-401-17/05 z 

dnia 9 listopada 2005 r. dotyczącego dokonania korekty bezpodstawnie wystawionej faktury 

VAT za roboty budowlane Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. 

z Namysłowa.   

W przedłożonym tut. Izbie piśmie Burmistrz kwestionuje ustalenia kontrolujących w zakresie 

dotyczącym „Fikcyjnego wystawienia przez Urząd Miasta faktury VAT za roboty budowlane 

Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. z Namysłowa na kwotę 

15.270 zł pomimo niewykonania przez Urząd Miasta żadnych prac ani dostarczenia żadnych 

towarów odbiorcy faktury”. Składający zastrzeżenie podniósł także, iż jak wyjaśniono 

kontrolującym wystawiona przez Urząd Miasta faktura VAT o nr 115/11/2004 z dnia 29 

listopada 2004 r. na wartość 15.270 zł brutto jest w istocie rzeczy „refakturą” za wykonane 

roboty budowlano-montażowe stosownie do porozumienia zawartego z Zakładem 

Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2003 r. na 

„Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę miejscowości: Minkowice, Pawłowice i Woskowice 

Małe w gminie Namysłów”.    

 W tym stanie Kolegium stwierdza, 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 

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.  
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Inspektorzy RIO dokonując kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy za 2004 rok 

oraz wybranych zagadnień  gospodarki finansowej za 2003 r. ustalili, m.in. że wystawienie 

przez Urząd Miasta faktury VAT nr 115/11/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. na kwotę 15.270 

zł na podstawie zawartego w dniu 30 czerwca 2004 r. porozumienia z Zakładem Wodociągów 

i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie nie znajduje podstaw. 

Przedmiotowe porozumienie, jak wynika z jego literalnej treści określa jedynie warunki na 

jakich strony porozumienia zobowiązują się finansować przedsięwzięcie oraz nakłady 

finansowe związane z realizacją zadania oraz podział partycypacji w kosztach całego 

przedsięwzięcia (Gmina – Agencja Nieruchomości Rolnych – Zakład Wodociągów i Usług 

Komunalnych EKOWOD), zatem zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu nie można uznać, iż § 2 pkt 3a określający partycypację gminy (162.420 zł) w kosztach 

wykonywanego zadania inwestycyjnego stanowi obustronnie przyjęte zlecenie gminy dla 

EKOWOD na wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z jego realizacją w wys. 

15.270 zł.   

W konsekwencji powyższego zawarte z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych 

EKOWOD z Namysłowa porozumienie nie stanowi zatem zamówienia usług 

zakwalifikowanych do poz. 452141 PKWiU w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 z późn. zm.) lecz określa jedynie 

warunki finansowania omawianego przedsięwzięcia. Tym samym zawarte z Zakładem 

Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. z Namysłowa porozumienie z dnia 

30 czerwca 2004 r. nie może stanowić podstawy prawnej do wystawienia przez gminę faktury 

VAT, gdyż nie wynika z niego wprost obowiązek wykonania usług budowlano-montażowych 

przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. z Namysłowa na 

rzecz gminy w ramach partycypacji finansowej gminy związanej z realizacją zadania 

inwestycyjnego pt. „Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę miejscowości Minkowice, 

Pawłowice i Woskowice Małe w gminie Namysłów”. 

Przedłożone kontrolującym wyjaśnienie Skarbnika Gminy w przedmiotowej sprawie nie 

zawiera stwierdzenia, iż Gmina Namysłów zleciła w formie zamówienia wykonanie robót 

budowlano-montażowych dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z 

o.o. w Namysłowie, a jedynie wyjaśnienia czego dotyczy wystawiona faktura nr 115/11/2004 

z dnia 29.11.2004 r., a zatem podnoszone w zastrzeżeniu argumenty wskazujące, iż 

przedmiotowa faktura na kwotę 15.270 zł brutto jest w istocie refakturą za roboty wykonane 

wystawioną przez Gminę – są chybione, bowiem nie pozostają w żadnym związku z treścią 

porozumienia, do którego odsyła faktura. 

 Wskazać należy także, iż przywołane w treści zastrzeżenia wyroki Naczelnego Sądu 

Administracyjnego (sygn. akt I SA/KA.1375/97 z 22.03.1999 r.; sygn. akt III SA 1466/00 z 

25.10.2001 r.), których tezy dotyczą rozstrzygnięć związanych z „refakturowaniem usług” nie 

mają wpływu na sentencję postanowienia Kolegium. 

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak w sentencji. 

 

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy.   

 

       Przewodniczący Kolegium 

 
 

 


