
Wrocław, 15 lutego 2001 roku 

 

WK.0913/111/K-7/01 
Pan 
Bogdan Malinowski 
Burmistrz Miasta Karpacz 
 
ul. Kostytucji 3 Maja 54 
58-540 Karpacz 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 85, poz. 428, z 

późn. zm.) przeprowadziła w okresie od 4 do 8 stycznia 2001 roku kontrolę doraźną w zakresie 

prawidłowości rozliczeń kosztów podróży służbowych związanych z używaniem samochodów 

prywatnych do celów służbowych w latach 1998 – 1999. Szczegółowe ustalenia zawiera protokół

podpisany bez zastrzeżeń w dniu 8 stycznia 2001 roku przez Burmistrza Miasta oraz Skarbnika 

Gminy Karpacz. 

W wyniku kontroli stwierdzono, że pomimo wejścia w życie z dniem 1 kwietnia 1998 roku 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie 

warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 

osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 41, poz. 

239), które w § 3 ust. 3 stanowi, że miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne nie może

przekroczyć 300 km, Burmistrz Miasta Bogdan Malinowski pobierał nadal jako członek Zarządu 

II kadencji kwotę miesięcznego limitu 1000 kilometrów (zamiast 300 km) w listopadzie, grudniu 

1998 roku i w styczniu 1999 roku. Ogółem nadpłacona kwota ryczałtu za okres od powołania na 

stanowisko Burmistrza do czasu rozliczania ryczałtu w wysokości zgodnej z w/w wyżej 

rozporządzeniem, wynosi 730,61 zł.

Burmistrz pobierał wynagrodzenie jako pracownik Urzędu od dnia 12.11.1998 roku, 

przyznane mu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej pismem z dnia 14.12.1998 roku, a zatem 

limit kilometrów przysługiwał mu w tym okresie w wysokości 300 km, tak jak dla pracownika 

Urzędu.  
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Przedstawiając powyższe Panu Burmistrzowi, Regionalna Izba Obrachunkowa we 

Wrocławiu, działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 85, poz.428 z późn. zm.), wnosi o dokonanie zwrotu kwoty 

730,61 zł do kasy Urzędu. 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 

ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych zwraca się o udzielenie w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego pisemnej informacji o wykonaniu wniosku 

lub o przyczynach niewykonania. Do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym 

przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby. Zastrzeżenia składa właściwy 

organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za 

pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia 

prawa poprzez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

Do wiadomości:
Pan 
Marek Szultis 
Przewodniczący Rady Miejskiej 


