
PROTOKÓŁ

kontroli problemowej

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Toszku 

przez Mariolę Dusza – inspektor ds. kontroli wewnętrznej

na podstawie upoważnienia Burmistrza Toszka Nr KKS – 0113/3/2007 z dnia 26.012007r.

 
Zakres kontroli:
 

Kontrola wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w zakresie rozdz. 70004 „Różne jednostki obsługi  
gospodarki mieszkaniowej” 
 

 
Okres objęty kontrolą:  2006 rok
 
 

USTALENIA KONTROLI
 
STAN FAKTYCZNY:
 
Stosownie do postanowień art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, 
poz. 43 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki  
komunalnej  osobom  fizycznym,  osobom  prawnym  lub  jednostkom  organizacyjnym  nieposiadającym  osobowości 
prawnej,  w  drodze  umowy  na  zasadach  ogólnych  -  z  uwzględnieniem  przepisów  o  finansach  publicznych  lub,  
odpowiednio,  przepisów  o  zamówieniach  publicznych  i  przepisów  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W  dniu  17.07.1998r.  zawarta  została  umowa  administrowania  pomiędzy  Gminą  Miastem  Toszek  a  Zakładem 
Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Toszku, w której określono, iż Zakład Budżetowy przyjmuje 
w administrowanie nieruchomości budynkowe i gruntowe wymienione w załączniku nr 1 do umowy. Ponadto w § 2 ust.  
1  ppkt  g),  h)  oraz  i)  wyżej  cytowanej  umowy wskazano,  iż  do  obowiązków  Zakładu  Budżetowego  Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej w Toszku należy:
- utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków oraz zapewnienie sprawnego działania istniejących urządzeń 

technicznych,  umożliwiających  najemcom  i  dzierżawcom  korzystanie  z  oświetlenia,  ogrzewania,  wody  oraz 
kanalizacji,

- prowadzenie kontroli i przeglądów technicznych instalacji i urządzeń, których obowiązek przeprowadzenia wynika z  
obowiązujących przepisów,

- wykonywanie remontów bieżących budynków i urządzeń.
 
W  dalszej  części  umowy  określono  m.in.  zasady  finansowania  wydatków  dotyczących  kosztów  eksploatacji  i 
technicznego utrzymania nieruchomości zmienionych aneksem nr 1/R/2000 z dnia 21.01.2000r. 
 
Kontrolą objęto wydatki  poniesione w 2006 roku z tytułu technicznego utrzymania budynków komunalnych, które  
osiągnęły ogólną wartość 428.841,28 zł. 
 
Sprawdzeniem  objęto  kartę  wydatków  dotyczącą  dział  700  „Gospodarka  mieszkaniowa”,  rozdz.  70004  „Różne 
jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”, § 4270 „Zakup usług remontowych” oraz dowody księgowe (tj. faktury  
VAT) i stwierdzono: 
1)       dokonane  zapisy księgowe  w kartach  wydatków obejmujących  §  4270 „Zakup  usług  remontowych”  mają 

uzasadnienie, tj. dokonane są na podstawie dowodów księgowych (faktury VAT);
2)       dowody księgowe:

ü zostały  sprawdzone  pod  względem  merytorycznym  –  tj.  pracownik  merytorycznie  odpowiedzialny  za 
kontrolowany obszar sporządził na dokumencie odpowiednią adnotację (opis) potwierdzającą autentyczność 
zdarzenia gospodarczego,

ü zostały sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym przez osobę do tego upoważnioną,
ü zostały zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby,
ü zostały  zatwierdzone  do  ujęcia  w  księgach  rachunkowych  przez  uprawnioną  do  tego  osobę  poprzez 

wskazanie daty księgowania,
3)       na dowodach księgowych wskazano sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja).



 
 
ZALECENIA POKONTROLNE:
 
Zaleca  się  wystąpienie  o  opinię  prawną  w  zakresie  interpretacji  przepisu  art.  3  ust.  1  ustawy  
z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.).
 
Zdaniem  kontrolującego  –  po  wnikliwej  analizie  wyżej  cytowanego  przepisu  (tj.  zapoznaniu  się  z  tezami  z 
piśmiennictwa oraz komentarzami zawartymi w systemie informacji prawnej LEX) – powierzanie wykonywania zadań 
gminy  z  zakresu  gospodarki  komunalnej  winno  następować  w  drodze  umowy  na  zasadach  ogólnych  -  z 
uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych. Udzielenie zamówienia spółce, w której uczestniczy gmina,  
powinno nastąpić zgodnie z zasadami obowiązującymi inne podmioty. 
 
Powyższe stwierdzono na podstawie: 
 
1)       Komentarza do art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  o  gospodarce komunalnej  (Dz.U.97.9.43),  [w:]  C. 

Banasiński, M. Kulesza, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2002. – cytuję:
 

„Ratio  przepisu  art.  3  ust.  1  odnosi  się  zatem  wyłącznie  do  sytuacji,  gdy  j.s.t.  odstępuje  od  utworzenia  
niesamoistnej  komunalnej  jednostki  organizacyjnej  jako  formy organizacyjno-prawnej  realizacji  określonych 
zadań we własnym zakresie, lecz decyduje o powierzeniu wykonywania tych zadań podmiotom nie powiązanym 
z j.s.t. zależnością organizacyjną. Do podmiotów tych, w tym również do jednoosobowych spółek j.s.t., znajdują 
zastosowanie  przepisy  ustawy  z  dnia  10  czerwca  1994  r.  
o zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z późn. zm.). Trudno zgodzić się z poglądem,  
że wszystkie "własne podmioty gospodarcze gmin wyłączone są spod stosowania przepisów o zamówieniach 
publicznych", przy czym kategoria "własnych podmiotów" miałaby obejmować nie tylko zakłady budżetowe,  
lecz także spółki handlowe (zob. Z. Jerzmanowski:  Co przyniosła ustawa - przekształcenia przedsiębiorstw i  
zakładów komunalnych, "Wspólnota" z 5 kwietnia 1997 r.). Nie wystarczy bowiem - jak chciał Jerzmanowski - 
wpisać  do statutu  lub umowy spółki,  że  przedmiotem jej  działalności  jest  np.  wywóz śmieci,  by mogło  to  
wyłączyć ten podmiot spod reżimu ustawy o zamówieniach publicznych. W ten sposób j.s.t., a zwłaszcza gminy,  
mogłyby  doprowadzić  do  zmonopolizowania  licznych  rynków  lokalnych  usług  publicznych,  niszcząc 
konkurencję. Należy bowiem odróżnić kategorię jednostek, które mogą być tworzone przez j.s.t. (art. 2 ust. 11 i  
art. 4 ust. 1 pkt 3), od tych podmiotów, przy pomocy których j.s.t.  mogą wykonywać swoje zadania, m. in.  
"powierzając"  je  różnym podmiotom,  w  tym  również  komunalnym  osobom prawnym.  Sobie  samemu j.s.t.  
zadania "powierzyć" nie może, jak np. zakładowi budżetowemu działającemu w ramach osobowości prawnej 
j.s.t. Ponadto w art. 6 ust 1 pkt 3 lit. a i c ustawy o zamówieniach publicznych stwierdza się wyraźnie, że ustawy 
tej nie stosuje się tylko "do udzielania zamówień gospodarstwom pomocniczym przez macierzyste jednostki  
budżetowe  lub  przez  jednostki  podległe  (podporządkowane)  jednostkom macierzystym  w zakresie  bieżącej 
obsługi zamawiającego i zamówień publicznych udzielanych zakładom budżetowym przez podmioty, które te 
zakłady utworzyły,  w zakresie bieżącej  obsługi zamawiającego".  W pozostałych więc zakresach działalności 
gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych stosuje się ustawę o zamówieniach publicznych. Nie ulega  
zatem wątpliwości, że katalog jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym - z  
zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych - można powierzyć wykonywanie gospodarki komunalnej,  
obejmuje  jednostki  organizacyjne  budżetu  państwa  lub  jednostki  organizacyjne  innych  j.s.t.  niż  jednostka 
powierzająca.  Gdyby  bowiem  przyjąć,  że  w  tym  przepisie  mowa  również  o  "własnych"  jednostkach 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, oznaczałoby to, że przepis ten wyklucza powierzanie im 
zadań wprost, w trybie bezprzetargowym, również wtedy gdy wykonują "bieżącą obsługę zamawiającego". Taka 
konkluzja jest zbyt daleko idąca, zwłaszcza że ustawa nie przewiduje stosownych zmian w ustawie o finansach 
publicznych ani też w cytowanym przepisie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a i c ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o  
zamówieniach publicznych. (Zob. też zamieszczoną w niniejszej publikacji uchwałę Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 12 marca 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 pkt 7 i art. 4 ust.1 pkt 4  
ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych [pojęcie "użyteczności publicznej"] - sygn. akt W. 
8/96).
4. Umowy, o jakich mowa w komentowanym przepisie,  zawierane są na zasadach ogólnych, tj.  na zasadach 
kodeksu cywilnego, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych  
(Dz. U. Nr 76, poz. 344 z późn. zm.). Sformułowanie "z zastosowaniem" przepisów ustawy o zamówieniach  
publicznych oznacza, że przepisy powołane w art. 3 ust. 1 powinny być stosowane w całości, bez wyłączeń, co 
jest istotne zwłaszcza w zakresie trybu zawierania umów. Oznacza to, że instrumentem poprzedzającym zawarcie 
umowy powinien być zasadniczo przetarg, który należy traktować jako instrument wymuszający efektywność 
działania przedsiębiorców, a ponadto powinien zmniejszać zakres uznaniowości w działaniu organów j.s.t. przy 
wyborze  kontrahenta.  Nie  ma  jednak  przeszkód  formalnych,  aby  stosować  także  inne  tryby  udzielenia  



zamówienia, o którym mowa w rozdziale 6 powołanej ustawy.
Należy  na  marginesie  podnieść,  że  zadania  z  zakresu  użyteczności  publicznej,  poza  wyjątkami  objętymi 
koncesjonowaniem, należą do zakresu wolności gospodarczej. Wyraźnie zaakcentował to Sąd Antymonopolowy 
w  przytaczanym  już  wyroku  nr  XVII  Amr  27/94,  w  którym  sformułował  tezę,  że  "w  braku  w  ustawie  o 
samorządzie  terytorialnym  wyraźnych  zapisów  ograniczających  wolną  konkurencję  w  obszarze  gospodarki 
komunalnej,  mają  do  niej  dostęp,  i  to  zasadniczo  na  równych  prawach  
z podmiotami komunalnymi (gminnymi), także inne podmioty, o ile spełniają wymogi określone w ustawie o  
działalności gospodarczej" (zob. pkt 8 komentarza do art. 1). 
W kontekście zawieranych umów na wykonywanie gospodarki komunalnej, zawarta w tym wyroku teza zwraca 
uwagę, że niedopuszczalne jest jakiekolwiek uprzywilejowanie przez j.s.t. komunalnych osób prawnych i innych 
komunalnych jednostek organizacyjnych (w tym komunalnych zakładów budżetowych) w stosunku do innych 
podmiotów działających na danym rynku - poza sytuacją expressis verbis wymienioną w przepisach prawnych 
(zob.  zwłaszcza  cytowany  art.  6  ust.  1  pkt  3  lit.  
a i c ustawy o zamówieniach publicznych).
Wypada  więc  podkreślić,  że  wszyscy  przedsiębiorcy  powinni  mieć  zapewniony  jednakowy  dostęp  do 
uczestniczenia w przetargu na wykonywanie określonych usług, a wyjątkiem są jedynie, i to tylko w pewnym 
zakresie, własne jednostki wykonawcze gminy (bez osobowości prawnej), co - jak poprzednio wspomniano - i 
tak nie chroni gminy przed ewentualną skargą z ustawy antymonopolowej.”

 
2)       Artykułu Marcina Ciepiela - Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego  2001/6/18 Numer publikacji : 29966 

„Formy komunalnej działalności gospodarczej.”
 

„Wobec fundamentalnej zasady równości podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym, wynikającej z 
art. 5 Prawa działalności gospodarczej, nie jest jednak możliwe preferowanie gminy, zarówno w jej stosunkach z  
podmiotami  innymi  niż  komunalne,  jak  i  w  stosunkach  z  utworzonymi  przez  nią  osobami  prawnymi,  w 
szczególności ze spółkami. Dotyczy to w szczególności powierzania na podstawie art. 3 u.og.k. spółkom gminy 
wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej. [...]
Udzielenie  zamówienia  spółce,  w  której  uczestniczy  gmina,  powinno  nastąpić  zgodnie  z  zasadami 
obowiązującymi inne podmioty. [...]
Uprzywilejowanie  spółek  z  udziałem  gminy  stanowiłoby  także  naruszenie  art.  4  pkt  2  in  fine  ustawy  o  
przeciwdziałaniu  praktykom  monopolistycznym  i  ochronie  interesów  konsumentów  poprzez  podział  rynku 
według kryteriów podmiotowych.”

 
 
 
Kierownik  jednostki  został  poinformowany o przysługującym mu,  na  podstawie  regulaminu kontroli  wewnętrznej 
obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Toszku, prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu – 
zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.
 
 
Protokół  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej 
jednostce.
 
 
Protokół podpisano bez zastrzeżeń.
 
 
Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. 4/2007
 
 
Toszek, dn. 06.02.2007r.
 
 

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
       44-180 TOSZEK
    tel. (0-32) 233-42-17
    fax (0-32) 233-41-41
...............................................



   (pieczątka jednostki kontrolowanej)

 
 

B U R M I S T R Z 
 
        Jacek Zarzycki

...................................................
    (podpis i pieczątka kierownika jednostki)

 
 
 
 
     insp. ds. kontroli wewnętrznej                                                          Skarbnik Gminy
 
               mgr Mariola Dusza                                                            mgr Kazimiera Drewniak
.................................................                                 .............................................
                (podpis kontrolującego)                                                                (podpis głównego księgowego jednostki)


