UCHWA A Nr 73/2005
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc%awiu
z 3 sierpnia 2005 roku
w sprawie rozpatrzenia zastrze)enia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do
wniosku zawartego w wyst.pieniu pokontrolnym z 24 czerwca 2005 roku
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc%awiu
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 5 a oraz art. 25 b ust. 2 ustawy z dnia 7 pa dziernika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.),
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc,awiu w wyniku rozpatrzenia powo,anego na
wst-pie zastrze.enia postanawia:

§ 1.
Oddali zastrze enie do wniosku zawartego w wyst pieniu pokontrolnym z
24 czerwca 2005 roku z o onego przez Zast pc Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
UZASADNIENIE
I.Zast pca Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia dzia aj c z upowa nienia
Burmistrza wniós zastrze enia do wyst pienia pokontrolnego z dnia 24 czerwca
2005 roku WK.660/101/K-11/05 dor czonego w dniu 4 lipca 2005 r. Wnosz cy
zastrze enia do wyst pienia pokontrolnego zarzuci mu „wymuszenie prawa”
w szczególno1ci art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 1990 r. o pracownikach
samorz dowych (Dz. U. z 2001 r., poz. 1953 ze zm.), Uchwa y Rady Gminy i
Miasta Bogatynia nr 21/02 z dnia 5 grudnia 2002 r., art. 252 Kodeksu cywilnego
oraz § 5 rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 19 grudnia
2002 r. w sprawie wysoko1ci oraz ustalenia nale no1ci przys uguj cych
pracownikom zatrudnionym w pa<stwowej lub samorz dowej jednostce sfery
bud etowej z tytu u podró y s u bowych na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz.
1990 z pó@n. zm.), wnosz c o uchylenie wniosku nr 27 zawartego w wyst pieniu
pokontrolnym jako nies usznego.
Wniesiony zarzut dotyczy kwestii szczegó owo opisanych na stronie 9 – 10
wyst pienia pokontrolnego.
II.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonuj c oceny wniesionego
zastrze enia i przedstawionych na jego poparcie argumentów, jak równie
materia u dowodowego zwi zanego z ustaleniem stanu faktycznego, a w dalszej
cz 1ci sformu owaniem wniosku nr 27 wyst pienia pokontrolnego stwierdza, i
nie zas uguje ono na uwzgl dnienie.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdza, i zgodnie z art. 9 ust. 4
zdanie drugie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, podstaw zg oszenia
zastrze enia mo e by tylko zarzut naruszenia prawa poprzez b dn jego wyk adni
lub niew a1ciwe zastosowanie. Okoliczno1ci przedstawione w zastrze eniu do
wyst pienia pokontrolnego, nie zawieraj adnego zarzutu dotycz cego naruszenia
prawa poprzez b dn jego wyk adni lub niew a1ciwe zastosowanie.
Wnosz cy zastrze enie pos uguje si sformu owaniami „wymuszenie prawa”
czy „uchylenia zalecenia nr 27 jako nies usznego”. U yte sformu owania s potoczne
i nieadekwatne do opisanego szczegó owo w wyst pieniu pokontrolnym sposobie
u ywania samochodu, którego w a1cicielem jest osoba prawna – Gmina Bogatynia,
na podstawie zawartych umów u yczenia przez Burmistrza. W zwi zku z powy szym
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w ca o1ci nale a o je odrzuci . Nie mo na w zwi zku z powy szym uzna go za
zarzut w sensie art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
Niemniej Kolegium pragnie ustosunkowa si do zg oszonego przez Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia zarzutu.
Chybionym jest przedstawiony argument, i wniosek okre1lony w pkt. 27
zosta podj ty z naruszeniem prawa. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki
Spo ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysoko1ci oraz ustalenia nale no1ci
przys uguj cych pracownikom zatrudnionym w pa<stwowej lub samorz dowej
jednostce sfery bud etowej z tytu u podró y s u bowej na obszarze kraju, stanowi
w § 5 ust. 1, i 1rodek transportu w a1ciwy do odbycia podró y okre1la pracodawca.
Ust. 3 stanowi, i : na wniosek pracownika pracodawca mo e wyrazi zgod na
przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem
nieb d cym w asno1ci pracodawcy.
Jak wynika z powy szego przepisu zasad jest okre1lenie przez pracodawc
1rodka lokomocji jakim pracownik odbywa podró s u bow , oraz gdy wyrazi zgod
na odbywanie jej samochodem musi to by samochód prywatny, nie nale cy do
pracodawcy.
Jak wynika z ustale< poczynionych w kontrolowanej jednostce Przewodnicz cy
Rady Gminy kieruj c si art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 1990 r.
o pracownikach samorz dowych, zawar z Burmistrzem dwie umowy, przekazuj ce
do wy cznego osobistego u ytkowania do celów s u bowych samochód b d cy
w asno1ci osoby prawnej Gminy Bogatynia, ustalaj c jednocze1nie limit miesi czny
500 kilometrów na jazdy lokalne oraz zwrot kosztów u ywania samochodu do
przejazdów s u bowych w formie miesi cznego rycza tu. Takie ustalenie stosunku
prawnego kszta tuj cego obowi zek pokrywania kosztów jazd lokalnych jak równie
podró y lokalnych, narusza o wy ej przywo ane rozporz dzenie z dnia 19 grudnia
2002 r. jak równie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze1nia 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.), który stanowi, i : na podstawie umów
cywilnoprawnych mog by u ywane, do celów s u bowych, samochody osobowe,
motocykle i motorowery nieb d ce w asno1ci pracodawcy. Szczegó owe zasady
przyznawania rycza tu miesi cznego i jego wysoko1ci reguluje rozporz dzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów u ywania do celów s u bowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nieb d cych w asno1ci
pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271). Zgodnie z powy szym rozporz dzeniem zwrot
kosztów u ywania przez pracownika w celach s u bowych do jazd lokalnych m.in.
samochodów osobowych, nieb d cych w asno1ci
pracodawcy, nast puje na
podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej mi dzy pracodawc a pracownikiem,
o u ywanie pojazdu do celów s u bowych, na warunkach okre1lonych
w rozporz dzeniu. Koszty u ywania pojazdów do celów s u bowych pokrywa
pracodawca wed ug stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które aktualnie nie
mog by wy sze ni :
1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemno1ci skokowej silnika do 900 cm3 - 0,4894 z ,
b) o pojemno1ci skokowej silnika powy ej 900 cm3 - 0,7846 z ,

przy czym stawki okre1lone powy ej ulegaj
zmianie w stopniu
odpowiadaj cym planowanemu 1redniorocznemu wska@nikowi cen towarów i us ug
konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie bud etowej na dany rok. Zmiana nast puje
od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym zosta a
og oszona ustawa bud etowa. Rozporz dzenie szczegó owo reguluje równie
miesi czny limit kilometrów na jazdy lokalne, które, ustala pracodawca, przy
zachowaniu nast puj cych warunków. Limit kilometrów ustalany jest w zale no1ci
od liczby mieszka<ców w danej gminie lub mie1cie w których pracownik jest
zatrudniony i nie mo e przekroczy :
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1) 300 km - do 100 tys. mieszka<ców,
2) 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszka<ców,
3) 700 km - ponad 500 tys. mieszka<ców.
Zwrot kosztów u ywania pojazdów do celów s u bowych nast puje w formie
miesi cznego rycza tu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu, o
której mowa powy ej i miesi cznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne,
po z o eniu przez pracownika pisemnego o1wiadczenia o u ywaniu przez niego
pojazdu do celów s u bowych w danym miesi cu. O1wiadczenie to powinno
zawiera dane dotycz ce pojazdu (pojemno1 silnika, marka, numer rejestracyjny)
oraz okre1la ilo1 dni nieobecno1ci pracownika w miejscu pracy w danym miesi cu
z powodu choroby, urlopu, podró y s u bowej lub innej nieobecno1ci, a tak e ilo1
dni, w których pracownik nie dysponowa pojazdem do celów s u bowych. Ponadto
kwot ustalonego rycza tu, zmniejsza si o jedn dwudziest drug za ka dy
roboczy dzie< nieobecno1ci pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu,
podró y s u bowej trwaj cej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecno1ci oraz za
ka dy dzie< roboczy, w którym pracownik nie dysponowa pojazdem do celów
s u bowych.
Jak wynika z przedstawionych powy ej uwag, zastrze enie jest
nieuzasadnione. Sytuacja ustalona i opisana w wyst pieniu pokontrolnym
stanowi a ra ce naruszenie obowi zuj cego prawa, a wydatek ze 1rodków
publicznych by w ca o1ci nieuzasadniony.
W zwi zku z powy szym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wroc awiu postanowi o jak w sentencji.
Uchwa a jest ostateczna i nie przys uguje na ni
S du Administracyjnego.

skarga do Wojewódzkiego

Zast pca Przewodnicz cego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wroc awiu
/-/ mgr Gra.yna Kulikowska

