UCHWAŁA Nr 0102-348/13
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w Olsztynie
z dnia 17 października 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia zastrzeżenia Wójta Gminy Iłowo-Osada do zaleceń pokontrolnych
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 września 2013 r. znak RIO.II.60047/2013.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w składzie:
Przewodniczący:
Członkowie:

Iwona Bendorf-Bundorf
1. Bogdan Gaber
2. Mirosław Czerny
3. Janusz Facon
4. Małgorzata Mazur-Wysocka
5. Anna Michalak
6. Krzysztof Mościbrocki
7. Zenona Nowak
8. Bogumił Pliszka
9. Ireneusz Rek
10. Halina Stanny

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5a i art. 25b ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113)

uchwala, co następuje:
Postanawia się uwzględnić zastrzeżenie Wójta Gminy Iłowo- Osada z dnia 17 września
2013 r. do zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie zawartego w
wystąpieniu pokontrolnym z dnia 9 września 2013 r. znak: RIO.II.600-47/2013
dotyczące pkt 14 wystąpienia pokontrolnego.
Uzasadnienie
W dniach od 20 maja 2013 r. do 10 lipca 2013 r. została przeprowadzona przez
Regionalną

Izbę

Obrachunkową

w

Olsztynie

kontrola

kompleksowa

gospodarki

finansowej Gminy Iłowo-Osada. Z przeprowadzonej kontroli został sporządzony protokół
kontroli. Protokół ten został podpisany przez Wójta Gminy Iłowo-Osada i Skarbnika
Gminy Iłowo-Osada.
W dniu 09 września 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie sporządziła
wystąpienie pokontrolne znak: RIO.II.600-47/2013, które zostało przekazane Wójtowi
Gminy Iłowo-Osada w dniu 10 września 2013 r.
Wójt

Gminy

Iłowo-Osada

pismem

z

dnia

17

września

2013

r.

znak:

SG.17.10.4.2013 złożył zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, dotyczące pkt 14
przedmiotowego wystąpienia. Zastrzeżenie wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie w dniu 19 września 2013 r.

2
Pismem z dnia 04 października 2013 r. zawiadomiono Gminę Iłowo-Osada, że
przedmiotowe zastrzeżenie będzie rozpatrywane na posiedzeniu Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Olsztynie zwane dalej Kolegium Izby w dniu 17 października 2013
r.
W zaleceniach pokontrolnych w pkt 14 do wystąpienia pokontrolnego został
sformułowany wniosek o następującej treści: „Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
przygotować projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości diety dla
radnych, w wysokości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 25 ust. 6 wymienionej
ustawy z uwzględnieniem § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000
r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz. U. Nr 61,
poz. 710) - pkt 2.1.2.1. str. 70 – 71 protokołu kontroli.”
Z

pisma

Wójta

Gminy

Iłowo-Osada

z

dnia

17

września

2013

r.

znak:

SG.17.10.4.2013 wynika, że zgłasza on zastrzeżenie do tak określonego wniosku
zawartego w wystąpieniu pokontrolnym.
W powołanym wyżej piśmie Wójt Gminy Iłowo-Osada stwierdza, że w punkcie 14
wystąpienia pokontrolnego, zalecono przygotowanie projektu uchwały w sprawie
wysokości diet dla radnych. Podstawą złożonego przez Wójta Gminy Iłowo-Osada
zastrzeżenia jest „błędna wykładnia zapisu aktualnej uchwały Rady Gminy Iłowo-Osada z
dnia 27 stycznia 2011 r. w odniesieniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu Gminy. W
protokole kontroli na str. 71 przyjęto bowiem, że ustalenie maksymalnej kwoty ryczałtu w
wysokości 75 % kwoty bazowej jest sprzeczne z tym rozporządzeniem, które dla gmin
poniżej 15 tyś. mieszkańców przewiduje diety do wysokości 50 % kwoty bazowej”.
Ponadto Wójt Gminy Iłowo-Osada zwrócił też uwagę na to, że § 5 uchwały Rady
Gminy Iłowo-Osada NR III/15/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku, określa maksymalną
kwotę ryczałtu na 75 % kwoty bazowej, która jest określona w ustawie budżetowej dla
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Maksymalna wysokości diety w
gminach poniżej 15 tys. mieszkańców to zgodnie z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diety przysługującej
radnemu gminy ( Dz. U. Nr 61, poz. 710) jest 50% maksymalnej wysokości diety, czyli
półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe. Jest to zatem, zdaniem Wójta Gminy dokładnie 75 %
kwoty bazowej, do której odnosi się aktualnie obowiązująca wyżej wspomniana uchwala
Rady Gminy Iłowo-Osada.

3
Kolegium Izby rozpatrując powyższe zastrzeżenie stwierdza, że Rada Gminy IłowoOsada w dniu 27 stycznia 2011 r. podjęła Uchwałę NR III/15/11 w sprawie ustalenia
wysokości diety dla radnych Gminy Iłowo- Osada.
Powyższa uchwała została przesłana w dniu 31 stycznia 2011 roku do Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego w celu zbadania jej postanowień pod względem zgodności z
prawem. Wojewoda Warmińsko-Mazurski nie stwierdził, by przedmiotowa uchwała
naruszała prawo, wobec czego Kolegium Izby stwierdza, że uchwała ta znajduje się w
obrocie prawnym i wywiera skutki w zakresie nią uregulowanym.
W związku z powyższym zawarte w punkcie 14 powołanego zalecenia pokontrolnego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie „przygotowanie projektu uchwały Rady
Gminy w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych, w wysokości nie przekraczającej
kwoty określonej w art. 25 ust. 6 wymienionej ustawy z uwzględnieniem § 3 pkt 3
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej
wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz. U. Nr 61, poz. 710) - pkt 2.1.2.1.
str. 70 – 71 protokołu kontroli” jest bezprzedmiotowe.
Wobec takiego stanu sprawy Kolegium Izby postanawia uwzględnić zastrzeżenia
Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 17 września 2013 r. znak: SG.17.10.4.2013 dotyczące
pkt 14 wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 09
września 2913 r. znak: RIO.II.600-47/2013.

