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REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

Uchwała nr  8/17/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 22 kwietnia 2015 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 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

 

p o s t a n a w i a 

 

 

oddalić zastrzeżenia złożone przez Burmistrza Głubczyc do wniosków zawartych w 

wystąpieniu pokontrolnym nr NKO.401-12/2014 z dnia 13 marca 2015 r.  

 

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

 

 W dniu 31 marca 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, pismem nr 

FB.1711.1.15 z dnia 26 marca 2015 r., doręczono zastrzeżenia Burmistrza Głubczyc, do 

wniosku nr 7 zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu nr NKO-401-12/2014 z dnia 13 marca 2015 r. 

 Wnoszący zastrzeżenia zarzucił Izbie, iż wniosek jest nieprecyzyjny i budzi szereg 

wątpliwości w świetle aktualnego stanu faktycznego. Wniósł o uchylenie wniosku lub 

doprecyzowanie jakie działania konkretnie zgodnie z obowiązującym prawem ma podjąć 

kontrolowana jednostka.  

 

Kolegium ustaliło, co następuje: 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przeprowadziła w okresie od 7 listopada 

2014 r. do dnia 6 stycznia 2015 r. r. kontrolę kompleksowa gospodarki finansowej w Gminy 

Głubczyce za 2013 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2012 i 2014. 

W oparciu o stwierdzono w toku kontroli nieprawidłowości w działalności Gminy, 

pismem nr NKO-401-12/2014 z dnia 13 marca 2015 r Prezes Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu skierował do Pana Adama Krupy, Burmistrza Głubczyc 

Wystąpienie pokontrolne, w którym zawarto ustalenia kontroli oraz  wnioski pokontrolne.  

Złożone przez Burmistrza zastrzeżenie dotyczy wyrażonego w części II Wystąpienia 

pokontrolnego w  pkt 7 wniosku: 

 „Podjąć działania w celu rozliczenia wynagrodzenia wypłaconego w latach 2009-

2013 w zawyżonej wysokości byłemu i obecnemu Zastępcy Burmistrza oraz Skarbnikowi 

Gminy. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń przestrzegać przepisów art. 36 ust. 1 ustawy z 

dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. 

poz. 1202), § 3 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w 

sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 

1050 z późn. zm.) oraz uregulowań załącznika nr 3 do cyt. rozporządzenia”. 
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 Wniosek odnosi się do ustaleń kontroli wskazanych w części I Wystąpienia w pkt 7, 

związanych ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, tj.: 

„Naliczenie i wypłacenie wynagrodzeń Skarbnikowi Gminy i byłemu Zastępcy 

Burmistrza w latach 2009-2013 w wysokości zawyżonej o kwotę łączną 21 362,79 zł brutto 

oraz obecnemu Zastępcy Burmistrza w 2013 r. w wysokości zawyżonej o kwotę łączną 

2 369,64 brutto”  

   Wnoszący zastrzeżenia w swoim piśmie podnosi w m.in., iż: „Nie wskazano jakie 

działania w celu rozliczenia wynagrodzenia wypłacanego w latach 2009-2013 w zawyżonej 

wysokości należałoby podjąć. Burmistrz przy okazji regulacji płac w 2013 r. dokonał korekty 

angaży w/w osób.[…] Roszczenia z zakresu stosunku pracy ulegają przedawnieniu po upływie 

3 lat. Wątpliwym jest także uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia sądowego w razie 

zgłoszenia roszczenia o zwrot zawyżonej części wynagrodzenia, biorąc pod uwagę chroniony 

przez prawo pracy interes pracownika, któremu nie można przypisać winy za wysokość 

otrzymywanego wynagrodzenia. Otrzymywane wynagrodzenia w/w osób sumarycznie co do 

wysokości odpowiadało ustaleniom wynikającym z dotychczasowej treści stosunku pracy. Jak 

wynika z wyjaśnień złożonych w toku postępowania kontrolnego, do naruszenia przepisów 

doszło wskutek błędu merytorycznego pracownika kadr, który zawyżył wynagrodzenia w 

kategorii wynagrodzenia zasadniczego zamiast podwyższenia innych składników 

wynagrodzenia. Błąd ten nie spowodował jednak wzrostu wynagrodzenia ogółem.” 

 

Kolegium zważyło, co następuje: 

 

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

wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych rozpatrują kolegia izb.  

 

  Na wstępie już stwierdzić należy, że zastrzeżenia składa właściwy organ jednostki 

kontrolowanej, a 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. 

Wniesione zastrzeżenia nie zawierają zarzutu naruszenia przez Izbę jakiegokolwiek 

przepisu prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, a więc nie 

spełniają formalnych kryteriów stawianych zastrzeżeniom w ustawie o regionalnych izbach 

obrachunkowych. Podkreślić należy również, iż Burmistrz potwierdza fakt wystąpienia 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu komórki kadr, który stanowił przyczynę 

nieprawidłowości stanowiącej podstawę sformułowania wniosku zgodnie z art. 9 ust. 2 

cytowanej ustawy.  

 

Niezależnie od powyższego, Kolegium wskazuje, iż konsekwencją wypłaty przez Gminę 

Głubczyce środków publicznych z naruszeniem przepisów prawa winno być podjęcie próby 

odzyskania tych środków do budżetu. Ogólnikowość sformułowania wniosku, w ocenie 

Kolegium, podyktowana jest celowym, w tej sytuacji, pozostawieniem decyzji o zastosowania 

adekwatnych do sytuacji środków organowi wykonawczemu Gminy, który posiada w danej 

chwili największą wiedzę o okolicznościach sprawy, w tym o stanowiskach 

zaprezentowanych przez dłużników Gminy. Wobec wielorakich możliwości formalno-

prawnych dochodzenia zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia w zależności od ustalonych 
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stanów faktycznych, wskazywanie konkretnego sposobu postępowania jednostki samorządu 

terytorialnego wkraczałoby w jej samodzielność w tym zakresie.  

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 25b ust. 2 ustawy z dnia 7 października  

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, Kolegium oddaliło zastrzeżenia, 

postanawiając jak w sentencji.  

 

 

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy. 

 

 

 

      Przewodniczący Kolegium 

 

 

 


