
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 
W  OPOLU  

Uchwała nr  18/82/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 14 września 2007 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; zm. 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 Ob-

rachunkowej w Opolu  

p o s t a n a w i a  

uwzględnić zastrzeżenie Wójta Gminy Łambinowice z dnia 13 sierpnia 2007 r. do wystąpie-

nia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 lipca  2007 r.  

w przedmiocie kosztów utrzymania nieruchomości ponoszonych w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku do wyliczenia dodatku mieszkaniowego.  

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przeprowadziła w dniach od 2 marca 2007 r. 

do 18 maja 2007 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Łambinowice  

za 2006 r. oraz wybranych zagadnień gospodarki finansowej za 2005 rok. W wystąpieniu 

pokontrolnym z dnia 31 lipca  2007 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu zawarła m.in.  

wniosek pokontrolny nr 4 o następującej treści: „Zapewnić dokładną weryfikację dokumenta-

cji przedkładanej przez wnioskodawców w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych, 

zwracając uwagę na ujęcie w niej kosztów utrzymania nieruchomości ponoszonych w miesią-

cu poprzedzającym złożenie wniosku. Przestrzegać w tym zakresie przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U.  

nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).”  

W dniu 16 sierpnia 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

zastrzeżenie z dnia 13 sierpnia 2007 r. Wójta Gminy Łambinowice do powyższego wniosku, 

w którym podniósł, co następuje: „ujęcie do wyliczenia dodatku mieszkaniowego kosztów 

utrzymania nieruchomości ponoszonych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku jest 

sprzeczne z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie 

dodatków mieszkaniowych, ponieważ zgodnie z § 5. 1 we wniosku  o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego powinny zostać zaliczone  wydatki na mieszkanie za ostatni miesiąc – mie-

siąc, w którym składany jest wniosek”. 

 

Kolegium Izby ustaliło, co następuje. 

Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grud-

nia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych, we wniosku o przyznanie dodatku miesz-

kaniowego wykazuje się  łączną kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc tj. mie-

siąc, w którym składany jest wniosek. 
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Wniosek pokontrolny zawarty w pkt. 4 drugiej części wystąpienia pokontrolnego skła-

da się z dwóch zaleceń. Zalecenie pierwsze dotyczące potrzeby weryfikacji dokumentacji 

przedkładanej przez wnioskodawców w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych 

i zwrócenia uwagi na ujęcie w niej kosztów utrzymania nieruchomości ponoszonych w mie-

siącu poprzedzającym złożenie wniosku, stoi w sprzeczności z drugim zaleceniem dotyczą-

cym obowiązku przestrzegania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 

2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. Skoro pierwsze z wyżej wymienionych zale-

ceń naruszało obowiązujący porządek prawny, to nie mogło być zawarte we wnioskach po-

kontrolnych. 

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak w sentencji. 

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy. 

 

  

       Przewodniczący Kolegium 
 


