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W y s t ą p i e n i e  p o k o n t r o l n e  

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, działając na podstawie art. 1 ust.1 ustawy z 

dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 

2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 27 czerwca 2011 r. do 29 

czerwca 2011 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę doraźną w zakresie prawidłowości wypłaty 

wynagrodzenia Burmistrza. 

W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorowi kontroli stwierdzono uchybienia i 

nieprawidłowości w działalności Gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania 

przepisów prawa. Nadmienić należy, iż w trakcie kontroli nieprawidłowość związana z 

wypłatą Burmistrzowi wynagrodzenia w kwocie wyższej od maksymalnej została usunięta 

poprzez potrącenie kwoty nadwyżki z wynagrodzenia za czerwiec 2011 r. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 29 czerwca 2011 r. 

 

I. Ustalenia kontroli.  

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Tel. centr. 0-77/ 453 - 86 - 36, 37 

Tel/Fax 0-77/ 453 - 73 - 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

45 - 052 OPOLE        

ul. Oleska 19a 
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W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieustalenie przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich wysokości składników 

wynagrodzenia Burmistrza kadencji 2010-2014 w związku z nieprzedłożeniem Radzie 

Miejskiej projektu uchwały w tym zakresie (protokół kontroli str. 4-5). 

Odpowiedzialność ponosi Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz. 

2. Wypłacanie wynagrodzenia Burmistrza w okresie od grudnia 2010 r. do czerwca 2011 r. na 

podstawie uchwały Rady Miejskiej, której byt prawny ustał z chwilą wygaśnięcia mandatu 

(wygaśnięciem stosunku pracy). Kwota wydatkowana z naruszeniem prawa wynosi 

86.571,32zł (protokół kontroli str. 4-7). 

Odpowiedzialność ponoszą przede wszystkim Burmistrz i Przewodniczący Rady 

Miejskiej. 

3. Wypłacanie wynagrodzenia Burmistrza w okresie od stycznia 2011 r. do czerwca 2011 r. w 

kwocie przekraczającej maksymalną kwotę wynagrodzenia określoną na podstawie art. 37 

ust 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, 

poz. 1458 z późn. zm.) – łączna kwota przekroczenia 88,68 zł (protokół kontroli str. 5-6). 

Odpowiedzialność ponoszą: Burmistrz oraz osoby wykonujące czynności kontroli 

dowodów księgowych oraz osoby zatwierdzające dowody do wypłaty. 

4. Zaniechanie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej czynności związanych z 

rozwiązaniem stosunku pracy z Burmistrzem po upływie kadencji 2006-2010 (protokół 

kontroli str. 3-4). 

5. Naruszenie przez Sekretarza Gminy kompetencji Przewodniczącego Rady Miejskiej do 

wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza poprzez 

nieuprawnioną realizację jego obowiązków wynikających z art. 29 k. p. tj. ustalenie 

Burmistrzowi warunków zatrudnienia (protokół kontroli str. 4 oraz załącznik nr 1.3 do 

protokołu kontroli). 

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz Gminy. 

 

II. Wnioski pokontrolne. 

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz usprawnienia prowadzenia 

zagadnień objętych kontrolą, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając na podstawie 

art. 9 ust. 2 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o 

pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o podjęcie skutecznych 

działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności o realizację 

następujących wniosków: 
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1. Zaprzestać wypłaty wynagrodzenia Burmistrza na podstawie uchwały nr XXXII/274/09 

Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2009 r. od najbliższego okresu rozliczeniowego zgodnie z 

przyjętym regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu 

2. Ustalić przez Radę Miejską składniki wynagrodzenia Burmistrza kadencji 2010-2014 i ich 

wysokość zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia Burmistrza bezwzględnie przestrzegać przepisu 

art. 37 ust. 3 cyt. ustawy o pracownikach samorządowych. 

3. Doprowadzić do zgodności z przepisami Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach 

samorządowych stan związany ze stosunkiem pracy Burmistrza minionej i obecnej 

kadencji. 

4. Bezwzględnie przestrzegać określonej przepisami kompetencji Przewodniczącego Rady 

Miejskiej do wykonywania wobec Burmistrza czynności z zakresu prawa pracy i nie 

dopuszczać do ich naruszania. Stosować w tym zakresie przepis art. 8 ust. 2 cyt. ustawy z 

dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego pisemnej informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych w nim zawartych 

lub przyczynach ich niewykonania. 

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych w myśl 

art. 27 ww. ustawy zagrożone jest karą grzywny. 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do 

wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń 

do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego 

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 

 


