
REGIONALNA   IZBA    OBRACHUNKOWA 
W   OPOLU  

 
Uchwała nr 15/59/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia  3 czerwca 2009 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) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu 

 

p o s t a n a w i a 

 

oddalić zastrzeŜenia Burmistrza Olesna do wniosków zawartych w Wystąpieniu 

pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej  nr NKO-401-26/08 z dnia 20 kwietnia 

2009 r. w zakresie wniosku w pkt 9, pkt 10 oraz pkt 12. 

 

 

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

 W dniu 11 maja 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono pismo 

Burmistrza Olesna o sygn. I.0717-14/09 z dnia 5 maja 2009 r., którym zgłosił „zastrzeŜenia 

do wniosków pokontrolnych, dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień i 

nieprawidłowości” zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 kwietnia 2009 r. (pismo NKO-401-26/08), a dotyczących 

wniosków zawartych w pkt 9,10 oraz 12.  

 

1. W zakresie wniosku nr 9 w brzmieniu: 

Wyegzekwować od inkasenta opłaty targowej nieprawidłowo wypłacone wynagrodzenie za 

inkaso w kwocie 7.364,04 zł;  

Burmistrz podniósł, Ŝe Gmina Olesno wyboru inkasenta dokonała w zamówieniu publicznym 

udzielonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

Z wyłonionym w tym trybie inkasentem zawarto w dniu 05.10.2007 r. umowę cywilnoprawną 

określając w niej m. in. wysokość naleŜnego wykonawcy wynagrodzenia z tytułu pobranych przez 

niego opłat targowych. W tym stanie rzeczy nie moŜemy zgodzić się z zawartym w wystąpieniu 

pokontrolnym stwierdzeniem jakoby wynagrodzenie za inkaso wypłacane było inkasentowi 

nieprawidłowo. Biorąc bowiem pod uwagę treść, przywołanej wyŜej, cywilnoprawnej umowy 

łączącej strony stwierdzić naleŜy, iŜ naleŜne inkasentowi wynagrodzenie wypłacane było 

zgodnie z jej postanowieniami, a więc prawidłowo. Odmowa wypłacenia inkasentowi, 

wyłonionemu w procedurze przetargowej, umówionego i zawartego w umowie wynagrodzenia 

za wykonywane czynności inkasa, mogłaby narazić Gminę, na dochodzenie roszczeń przez 

inkasenta, w tym równieŜ na drodze sądowej. Z uwagi na jasne i nie budzące wątpliwości 

zapisy umowy, inkasent nie miałby większych kłopotów z wykazaniem swych racji, a co za tym 

idzie, Gmina i tak musiałaby zapłacić naleŜne i umówione wynagrodzenie. W przypadku 

opóźnienia, dodatkowo równieŜ z ustawowymi odsetkami. To zaś naraŜałoby budŜet na 

rzeczywiste i niepotrzebne straty. 

Ze względu na powyŜsze Gmina Olesno nie znajduje więc prawnych moŜliwości 

wyegzekwowania od inkasenta wypłaconego mu wynagrodzenia w wysokości 7.364,04 zł, 

skoro to wynagrodzenie wypłacone zostało zgodnie z postanowieniami łączącej strony 

umowy. 
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2. W zakresie wniosku nr 10 w części dotyczącej:  

Ustalić pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku Pełnomocnika Burmistrza ds. organizacji 

 i kontroli stanowisko i wynagrodzenie zgodne z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych 

zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich 

(Dz.U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.); 

Burmistrz wnosząc zastrzeŜenia stwierdził, iŜ: stanowisko Pełnomocnika zostało utworzone w 

oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku ( Dz.U. z 2005 r. nr 146 

poz. 1223), gdzie zostało sklasyfikowane w zał. nr 3, VI tabela, stanowiska urzędnicze — Gł. 

Specjalista, Nazwa stanowiska została utworzona adekwatnie do zakresu czynności. 

Pracownik ten został dodatkowo, na podstawie art.18 ust.2 Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o 

ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 196 poz.1631 tekst jednolity z późn. zm.) 

powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 

W tym stanie prawnym pracownik łączy dwie funkcje- wykonywanie pracy na stanowisku 

pełnomocnika Burmistrza ds. Organizacji i Kontroli oraz na stanowisku Pełnomocnika ds. 

Ochrony Informacji Niejawnych. Przy zmianie wynagrodzenia od 1 czerwca 2008 roku 

pracownikowi zostało przyznane wynagrodzenie zgodne z wymogami Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników 

samorządowych zatrudnionych, w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach 

marszałkowskich - tj. wg XVIII kategorii zaszeregowania adekwatnej dla pełnomocnika do 

spraw ochrony informacji niejawnych. Wynagrodzenie określone zostało w załączniku numer 3 

do powołanego rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 2005 roku VI tabela - stanowiska 

pracownicze wspólne dla wszystkich urzędów; dział I kierownicze stanowiska urzędnicze, 

punkt 2 dotyczy między innymi pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, gdzie 

przewidziane są kategorie zaszeregowania od XIII do XVIII. W/w pracownik spełnia 

wymagania i kryteria dla pracowników samorządowych określone w Ustawie z dnia 22 marca 

1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2001 nr 142, poz. 1593 tekst jednolity z późn. 

zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad 

wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach 

powiatowych i urzędach marszałkowskich, umoŜliwiające zaszeregowanie pracownika do 

odpowiedniej kategorii. 

W obecnym stanie prawnym powyŜsze rozporządzenie nie ogranicza moŜliwości rozszerzenia 

nomenklatury stanowisk, ani nie ogranicza moŜliwości przyznania wynagrodzenia wg 

kategorii adekwatnej do pracy wykonywanej na danym stanowisku. 

 

3. W zakresie wniosku nr 12 w części: 

Ujmować w protokole z postępowania wszystkie wymagane prawem informacje, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

wskazano w zastrzeŜeniach, Ŝe: brak ceny w części zp-2 część ogólna czy zp-2 część szczegółowa 

nie jest w tym wypadku naruszeniem przepisu art. 96 ust. 1 gdyŜ cena ofertowa (w tym cena 

wykonawcy wybranego do realizacji zadania) pojawia się w załączniku zp-12, który stanowi 

integralną część protokołu z postępowania (tak więc jest w protokole). Kluczowa dla kwestii 

integralności dokumentacji przetargowej jest równieŜ reguła jawności zawarta w art. 96 ust. 

3 Prawa zamówień publicznych, z którego wynika między innymi, Ŝe protokół wraz z 

załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania(...). A zatem nieujawnienie ceny na 

pierwszej czy drugiej stronie protokołu nie oznacza, Ŝe protokół dotknięty jest jakimkolwiek 

brakiem. Dopiero bowiem zapoznanie się z całością dokumentacji przetargowej daje pełen 

obraz przeprowadzonej procedury, stąd protokół wraz z wszelkimi załącznikami traktowany jest 

jako dokument integralny stanowiący prawnie jedną całość. 
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W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z art. 25b ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zastrzeŜenia do 

wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych rozpatrują kolegia izb. Podstawą 

zgłoszenia zastrzeŜenia moŜe być tylko, stosownie do brzmienia art. 9 ust. 4 powołanej wyŜej 

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 moŜe 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. 

 

W zakresie zarzutu odnoszącego się do zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym wniosku 

nr 9 Kolegium wskazuje, iŜ stosownie do art. do art. 19 pkt 1 ustawy o podatkach  

i opłatach lokalnych rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz 

terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, w tym m.in. opłaty 

targowej. Na podstawie art. 19 pkt 2 rada gminy moŜe zarządzić pobór opłaty targowej  

w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.  

W wykonaniu przyznanych przez prawo kompetencji Rada Miejska w Oleśnie 

Uchwałą nr XLVI/374/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty 

targowej na terenie miasta Olesno postanowiła w § 2, iŜ opłatę targową uiszcza się w formie 

inkasa. Zarządzając pobór opłaty w w/w formie wskazano jednocześnie inkasenta opłaty 

targowej, tj. dzierŜawcę targowiska oraz ustalono wynagrodzenie za inkaso 

 w wysokości 31% od sumy zainkasowanych kwot. 

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli wskazują, iŜ w dniu 5 października 2007 r. 

Gmina Olesno, reprezentowana przez Sylwestra Lewickiego - Burmistrza Olesna zawarła  

z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym RYSIA Ryszarda Janicka umowę w zakresie 

powierzenia Przedsiębiorcy czynności wykonywanych na targowisku miejskim „Zielony 

Ryneczek” w tym m.in. w zakresie pobierania opłat targowych w zakresie ustalonym uchwałą 

Rady Miejskiej w Oleśnie nr XLVI/374/06 z dnia 27 września 2006 r. Wynagrodzenie za w/w 

czynności określono w § 3 umowy w wysokości 39% pobranych opłat.  

Oczywistym, zdaniem Kolegium, jest zatem fakt, iŜ kwota ustalona w umowie narusza 

normy zawarte w akcie prawa miejscowego, tj. uchwale Rady Miejskiej w Oleśnie. 

Wynagrodzenie dla inkasenta zostało określone bowiem normą prawa miejscowego  

w wysokości 31% od sumy zainkasowanych kwot. 

Wyznaczenie inkasenta i określenie wysokości jego wynagrodzenia naleŜy do wyłącznej 

kompetencji rady gminy i nie moŜe być przekazywane organowi wykonawczemu do 

regulowania w trybie cywilnoprawnym. Działania organu wykonawczego zmierzające do 

wykonania uchwał rady, w tym w szczególności aktów prawa miejscowego, nie mogą z kolei 

naruszać norm w nich ustanowionych.  

Prawne, zdaniem Gminy, komplikacje związane z wykonaniem wniosku pokontrolnego 

wskutek faktu zawarcia umowy z naruszeniem postanowień Uchwały Rady Miejskiej w 

Oleśnie nr XLVI/374/06 z dnia 27 września 2006 r. nie stanowią podstawy do uwzględnienia 

zastrzeŜeń złoŜonych przez Burmistrza. Ustalenia wskazane w Wystąpieniu pokontrolnym nie 

naruszają w tym zakresie prawa, tj. poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe 

zastosowanie.  

W zakresie wniosku nr 10 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym naleŜy stwierdzić, iŜ 

obowiązujące w kontrolowanym okresie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 

sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych 

w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2005 r. nr 

146, poz. 1223 z późn. zm.) wydane na podstawie delegacji zawartej w ustawie z dnia 22 

marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. 

zm.) oraz obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 

2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r. nr 50, poz. 
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398) wydanego na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458) zawierają przepisy bezwzględnie 

obowiązujące w przedmiocie określania rodzaju stanowisk urzędniczych dla pracowników 

samorządowych. Nadrzędnym celem przepisów prawa pracy zawartych w cyt. przepisach jest, 

stosownie do art. 1 obecnie obowiązującej ustawy o pracownikach samorządowych 

zapewnienie zawodowego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań publicznych przez 

samorząd terytorialny. 

Zatrudnienie osoby w charakterze pracownika na stanowisku Pełnomocnika Burmistrza 

ds. Organizacji i Kontroli nie znajduje umocowania w cyt. wyŜej przepisach. Bez znaczenia 

jest przy tym fakt, czy zakres czynności określony dla danej osoby odpowiada  

w tym momencie któremukolwiek ze stanowisk wymienionych w wykazie określonym w 

Rozporządzeniu. Ustawodawca w celu wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie 

nawiązywania stosunków pracy w samorządzie nie wiąŜe bowiem zatrudnienia z określonym 

rodzajem czynności ale z rodzajem stanowiska i przypisanego do tego stanowiska 

wynagrodzeniem. W świetle powyŜszego, wniosek dotyczący ustalenia pracownikowi 

zatrudnionemu na stanowisku Pełnomocnika Burmistrza ds. Organizacji i Kontroli stanowiska 

i wynagrodzenia zgodnie z wymogami cyt. wyŜej przepisów, znajduje swoje normatywne 

umocowanie w powszechnie obowiązującej normie prawnej. 

 

W zakresie zastrzeŜeń Burmistrza dotyczącego wniosku zawartego w pkt 12 Wystąpienia 

pokontrolnego w przedmiocie ujmowania w protokole z postępowania w sprawie udzielania 

zamówienia publicznego wszystkich wymaganych informacji zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Kolegium wskazuje, iŜ zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o 

regionalnych izbach obrachunkowych podstawą zgłoszenia zastrzeŜenia moŜe być tylko 

zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

Podkreślenie w Wystąpieniu pokontrolnym obowiązków wynikających z ustawy Prawo 

zamówień publicznych nie stanowi błędnej wykładni przepisów zawartych w cyt. ustawie lub 

niewłaściwego zastosowania tych przepisów. Wniosek o treści nakazującej przestrzeganie 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, nie moŜe być zatem uznany za naruszający 

prawo. Argumentacja Burmistrza, sprowadzona do polemiki z ustaleniami stanu faktycznego  

i jego oceną prawną dokonaną przez kontrolujących nie zasługuje na uwzględnienie z uwagi 

na sytuowanie jej poza ramami dyspozycji art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych. 

 

 W tym stanie faktycznym i prawnym, mając na uwadze dyspozycję art. 9 ust. 3 i 4 

ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, naleŜało 

postanowić  jak w sentencji. 

 

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy. 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 


