
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

U c h w a ł a    Nr   17/58/2006 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 października 2006 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, nr 249, poz. 2104) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

p o s t a n a w i a  

oddalić zastrzeżenia Burmistrza Kluczborka z dnia 21 września 2006 r. do wystąpienia 

pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 września 2006 r. w 

przedmiocie przestrzegania przepisów ustawy o samorządzie gminnym dotyczących składania 

informacji o zatrudnieniu małżonków w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu 

terytorialnego.  

 

 

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

 

W dniu 25 września 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

sygnowane dnia 21 września 2006 r. przez Burmistrza Kluczborka zastrzeżenia do 

wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 września 

2006 r.  

Jak wynika z treści pisma ramy zastrzeżenia identyfikować należy z ustaleniami dokonanymi 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu na podstawie przeprowadzonej w dniach od 

29 sierpnia 2006 r. do 30 sierpnia 2006 r. kontroli doraźnej w zakresie przestrzegania 

przepisów ustawy o samorządzie gminnym dotyczących składania informacji o zatrudnieniu 

małżonków w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego.  

Wskazać zatem należy, iż na podstawie informacji zawartych w piśmie Wojewody 

Opolskiego Nr PN.I.PJ – 1145 – 1/22/06 z dnia 01.08.2006 r. ustalono, że Przewodniczący 

Rady Miejskiej poinformował Wojewodę o fakcie zatrudnienia małżonki w jednostce 

organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego na terenie gminy Kluczbork po upływie 

ustawowego terminu. Okres uchybienia biegł od dnia 1 czerwca 2003 r. do dnia 7 czerwca 

2006 r. 

W konsekwencji powyższego w wystąpieniu pokontrolnym zawarto stwierdzenie o 

naruszeniu przepisów ustawy o samorządzie gminnym polegającym na pobraniu przez 

Przewodniczącego Rady Miejskiej diet za okres od 1 czerwca 2003 r. do dnia 7 czerwca 2006 

r. w kwocie 53.861,64 zł, pomimo utraty prawa do ich otrzymania na skutek nieterminowego 

złożenia informacji – w myśl art. 24k ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym nie 

złożenie informacji powoduje utratę diety do czasu złożenia informacji. 

Implikacją powyższego stanu było sformułowanie tezy wniosku pokontrolnego 

dotyczącej niezwłocznego rozliczenia wymienionej należności w kwocie 53.861,64 zł, 

stosownie do przepisów art. 24k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym.  
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Powyższe ustalenia zakwestionował Burmistrz Kluczborka, który w złożonych zastrzeżeniach 

zakreślając kontekst zmiany z dniem 1 maja 2003 r. stanowiska małżonki Przewodniczącego 

Rady Miejskiej z gł. spec. ds. tańca na dyrektora Kluczborskiego Domu Kultury, tj. instytucji 

kultury wyprowadził tezę, w myśl której pojęcie jednostka organizacyjna gminy odnosi się 

zatem wyłącznie do tych jednostek, które nie posiadają osobowości prawnej i które 

zostały w całości utworzone przez daną gminę.  

W odniesieniu do zakreślonej przez wnoszącego zastrzeżenie tezy wypowiedział się organ 

nadzoru ogólnego - Wojewoda Opolski, który w piśmie sygn. PN.I.PJ-1145-1/22/06 z dnia 17 

października 2006 r. stwierdził, że przywołana argumentacja nie zasługuje na uwzględnienie, 

gdyż fakt posiadania przez KDK osobowości prawnej nie wyłącza prawidłowości twierdzenia, 

jakoby był on jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego (por. wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2002 r., sygn. akt: SA/Gd 479/02, 

OSS 2004/1/21). Podobne stanowisko zajmuje doktryna: „Gmina może tworzyć zarówno 

jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej, jak i mające tę osobowość” (B. 

Bandarzewski [w:] P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, 

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 110) oraz „Szczególnym rodzajem 

komunalnych jednostek organizacyjnych są gminne osoby prawne” (A. Szewc G. Jyż, Z. 

Pławecki, Samorząd Gminny. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2005, wyd. II – komentarz 

do art. 9 u.s.g. t. 6). 

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak w sentencji. 

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy. 

 

        Przewodniczący Kolegium 
 


