
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

U c h w a ł a    Nr   12/68/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 21 maja 2008 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  

o nieuwzględnieniu wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zastrzeżenia do wystąpienia 

pokontrolnego i oddaleniu zastrzeżenia Burmistrza Prószkowa z dnia 30 kwietnia 2008 r. do 

wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 kwietnia 

2008 r. z powodu przekroczenia terminu złożenia zastrzeżenia określonego art. 9 ust. 4 

ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 

 

 

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

 

W dniu 9 maja 2008 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu na złożenie zastrzeżenia do 

wystąpienia pokontrolnego (sygn. SG.0717/02/08 z 7.05.2008 r.) do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu doręczono sygnowane dnia 30 kwietnia 2008 r. przez Burmistrza 

Prószkowa zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu z dnia 16 kwietnia 2008 r. (sygn. NKO-401-10/07). 

Jak wskazano w treści przywołanego wniosku w związku z omyłkowo zaadresowaną 

przesyłką, nadaną w dniu 30.04.2008 r. (w której zawarte były zastrzeżenia do wystąpienia 

pokontrolnego – pismo z dnia 30.04.2008 r. nr SG.0717/01/08), wskazującą jako adres ul. 

Oleską 127 w Opolu (kopia zwrotki w załączeniu) oraz zwrotem tejże, dokonanej przez pocztę 

w dniu 07.05.2008 r. wnoszę o przywrócenie terminu do złożenia zastrzeżeń do wystąpień 

pokontrolnych. Jednocześnie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu dokonujemy 

czynności wniesienia zastrzeżeń: pismo zastrzeżenia pokontrolne z dnia 30.04.2008 r. nr 

SG.0717/01/08 w załączeniu. Wyjaśniam, iż omyłka adresu stanowi błąd pisarski. Nazwa 

adresata była wyraźnie wskazana na kopercie i zwrotce: „Prezes Regionalnej Izby 

Obrachunkowej”, stąd też działanie poczty polegające na zwrocie przesyłki, z zaznaczeniem, 

iż adresat jest nieznany jest nieuprawniony i jest przez nadawcę reklamowane.  

W tym stanie stwierdzić należy, iż fakt przedłożenia przez jednostkę samorządu 

terytorialnego zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego z naruszeniem terminu określonego 

art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych uznać należy za bezsporny.  

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

W dniu 17 kwietnia 2008 r. do Urzędu Miejskiego w Prószkowie doręczono skierowane do 

Róży Malik – Burmistrza Prószkowa oraz Rady Miejskiej w Prószkowie wystąpienie 

pokontrolne z dnia 16 kwietnia 2008 r. (sygn. NKO-401-10/07), w którego treści stosownie 

do brzmienia dyspozycji art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
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wskazano źródła i przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości, ich rozmiary, osoby 

odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej 

działalności. 

 W myśl art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków 

zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do 

Kolegium Izby w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za 

pośrednictwem prezesa izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut 

naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Ponieważ 

zastrzeżenia sformułowane do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 

kwietnia 2008 r. doręczono do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dnia 9 maja 

2008 r., a więc z naruszeniem terminu określonego art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych Burmistrz Prószkowa złożyła wniosek o przywrócenie terminu na złożenie 

zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego. 

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem jak wynika z  ustalonej linii orzeczniczej 

sądów administracyjnych (np. wyrok z 6.10.2005 r. WSA w Białymstoku sygn. IISA/Bk 

369/05) kryterium braku winy jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu 

wiąże się z obowiązkiem strony zachowania szczególnej staranności przy dokonywaniu 

czynności procesowej. Przywrócenie terminu nie jest więc dopuszczalne, gdy strona dopuściła 

się choćby lekkiego niedbalstwa. Powyższa teza w świetle wskazań zawartych w wyroku z 

dnia 3 listopada 2006 r. (WSA w Warszawie sygn. I SA/Wa 1084/06), jednoznacznie 

stanowiących, iż wysłanie wniosku pod niewłaściwy adres z uwagi na błąd popełniony przez 

nadawcę w adresie jest niedochowaniem należytej staranności w sprawie, co jest 

jednoznaczne z przypisaniem mu winy, co w konsekwencji wyłącza zastosowanie treści art. 58 

§ 1 k.p.a - uzasadnia sentencję rozstrzygnięcia. 

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy. 

 

        Przewodniczący Kolegium 
 


