Uchwa a nr 62/2005
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu
z dnia 13 lipca 2005 roku
w sprawie odwo ania pani Bogumi y M'czy(skiej od uchwa y nr 3/2005
Komisji Konkursowej w sprawie wyboru kandydatów, w wyniku post,powania
konkursowego na kandydatów na pozaetatowych cz onków Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu — wykonuj'cych obowi'zki
w siedzibie we Wroc awiu i w Zespole Zamiejscowym w Wa brzychu
(2 miejsca, odpowiednio po jednym)
Na podstawie art. 15a ust. 10 ustawy z 7 pa dziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz § 18 ust. 2 rozporz)dzenia
Ministra Spraw Wewn-trznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó2owych
warunków przeprowadzania konkursu na cz2onków kolegium regionalnej izby obrachunkowej (Dz.U. nr
130, poz. 1396) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc2awiu uchwala, co nast-puje:

§ 1.
Kolegium nie stwierdzi o zarzucanego przez Odwo uj c si naruszenia prawa
przez Komisj Konkursow i w zwi zku z tym nie uwzgl dnia odwo ania.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Uzasadnienie
W dniu 11 lipca 2005 r. wp yn o do Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wroc awiu odwo anie pani Bogumi y M czy)skiej (datowane 8 lipca 2005 r.) od
uchwa y Komisji Konkursowej nr 3/2005. Odwo uj ca si Bogumi a M czy)ska
zarzuca, e post powanie konkursowe zosta o przeprowadzone z nast puj cymi,
istotnymi, wadami prawnymi:
1. Komisja Konkursowa dopu1ci a do konkursu i nast pnie rekomendowa a
Kolegium osoby pe ni ce w trakcie konkursu funkcj pozaetatowego cz onka
kolegium,
2. prezes Izby nie dotrzyma terminu przy og oszeniu nowego konkursu.
W odwo aniu wskazuje si na istotne naruszenie art. 15a ust. 1 ustawy o
regionalnych izbach obrachunkowych i rozporz dzenia Ministra Spraw
Wewn trznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó owych
warunków przeprowadzania konkursu na cz onków kolegium regionalnej izby
obrachunkowej przez Komisj Konkursow w uchwale nr 3/2005 z dnia 30 czerwca
2005 r. w sprawie wyboru kandydatów na pozaetatowych cz onków Kolegium Izby.
W uzasadnieniu Odwo uj ca si odnosi si do dwóch stanów prawnych
powoduj cych og oszenie konkursu na pozaetatowych cz onków Kolegium Izby —
wynikaj cych z art. 15 ust. 6 i art. 15a ust. 3 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, potwierdzonych w § 3 rozporz dzenia Ministra Spraw
Wewn trznych i Administracji w sprawie szczegó owych warunków przeprowadzania
konkursu na cz onków kolegium regionalnej izby obrachunkowej (który Odwo uj ca
si cytuje).
Zarzuty Odwo uj cej si dotycz udzia u w konkursie osoby pe ni cej funkcj
cz onka kolegium. Zdaniem Odwo uj cej si , jest to naruszenie prawa, poniewa nie
„up yn a 6-letnia kadencja”. Konkursy na pozaetatowych cz onków, które mia y
miejsce w 2004 r. i 2005 r., by y i s przeprowadzane po raz pierwszy, bowiem od
1993 r. do nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych z 24 lipca
2003 r. (Dz.U. nr 149, poz. 1454) pozaetatowi cz onkowie kolegium byli powo ywani
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na czas nieoznaczony — do odwo ania. Nie mo na wi c mówiA o tym, e obecni
cz onkowie pozaetatowi kolegium — do czasu konkursu — wykonuj swoje
obowi zki w ramach kadencji. Ustawodawca w nowelizacji z 24 lipca 2003 r.
rozwi za problem dotychczasowych pozaetatowych cz onków kolegium w art. 3 ust.
1 pkt 3 („pozaetatowi cz onkowie kolegiów powo ywani w trybie dotychczasowych
przepisów pe ni swoje funkcje do czasu powo ania pozaetatowych cz onków
kolegiów na 6-letni kadencj ”). Kolegium stwierdza, e w obowi zuj cym stanie
prawnym pozaetatowy cz onek kolegium ma prawo przyst piA do konkursu i
ubiegaA si o powo anie przez Prezesa Rady Ministrów na 6-letni kadencj .
Rozpatruj c zarzut dotycz cy niedotrzymania terminu og oszenia nast pnego
konkursu przez prezesa Izby, Kolegium stwierdzi o, co nast puje:
Pierwszy konkurs na 4 pozaetatowych cz onków Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wroc awiu prezes Izby og osi w lipcu 2004 r. i by o to zgodne
z art. 6 w zwi zku z art. 9 ustawy z 24 lipca 2003 roku. Konkurs zosta zako)czony
uchwa Kolegium z 20 paCdziernika 2004 r., w której Prezesowi Rady Ministrów
przedstawiono dwie kandydatury. Nadal pozostawa y do obsadzenia dwa miejsca
w Kolegium. Prezes Izby przes a
Prezesowi Rady Ministrów uchwa
27 paCdziernika 2004 roku.
Prezes Izby móg og osiA nowy konkurs dopiero po powo aniu przez Prezesa
Rady Ministrów pozaetatowych cz onków Kolegium wy onionych w paCdziernikowym
konkursie. Powo ania nast pi y z dniem 24 stycznia 2005 roku. Dopiero po tej
dacie, 17 lutego 2005 r. w „Gazecie Prawnej” (nr 34) ukaza o si og oszenie
o konkursie na pozaetatowych cz onków kolegium wykonuj cych swoje obowi zki
we Wroc awiu i Wa brzychu. Na to og oszenie nie wp yn a adna oferta i wobec tego
Komisja Konkursowa stwierdzi a na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r., e
konkurs nie doszed do skutku. Ponownie prezes Izby zamie1ci og oszenie
o konkursie w „Gazecie Prawnej” (wydanie z dnia 11 maja 2005 roku.
Zarzutu, e prezes Izby og osi konkurs po up ywie 7 miesi cy, czyli ra co
naruszy § 10 rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia
23 kwietnia 2004 r. („w przypadku dopuszczenia do konkursu mniej ni dwóch
kandydatów prezes izby og asza niezw ocznie nowy konkurs”) Kolegium nie mo e
uznaA, bowiem mi dzy stwierdzeniem przez Komisj
Konkursow
faktu
niespe nienia wymogu z § 10 rozporz dzenia — dopuszczenia co najmniej dwóch
kandydatów — a nowym og oszeniem min o 14 dni. U yte w § 10 rozporz dzenia
sformu owanie „niezw ocznie” zgodnie z orzecznictwem s dów polskich oznacza, e
czynno1A powinna byA dokonana bez zb dnej zw oki i mo liwie najszybciej,
uwzgl dniaj c warunki, w jakich ta czynno1A ma byA dokonana. Kolegium
stwierdzi o, e prezes Izby nie uchybi normie zawartej w § 10 rozporz dzenia.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu w tym stanie
faktycznym i prawnym postanowi o jak w sentencji uchwa y.

Cz onek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wroc awiu
(przewodnicz cy posiedzeniu)

/-/ Marek G2ód

