
REGIONALNA IZBA OBRACH UNKOWA
W KIELCACH
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Kielce, dnia października Ż0I9 r

wK.60.37.2019

Pan Wacław Szarek

Burmistrz Sędziszowa

WYsTĄPlEN lE PoKoNTRoLNE

Regionalna lzba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 7a ust. 4 ustawy z dnia 7
paŹdziernika 1'992 r. o regionalnych izbach obrachunkowychl, w związku Z s 4 ust.2 pkt 3

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. W spraWie siedzib i zasięgu

terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków
kolegium i trybu postępowania2, przeprowadziła w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie dniach od 20

do 28 sierpnia 2019 r. kontrolę doraźnąw zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej Gminy
za lata 201"8-2019 i inne wybrane okresy. Protokół kontroli omówiono i podpisano w dniu

28 sierpnia 20L9 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, ze

w latach 2012 - 2018 dokonywano naliczania i wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej
wwysokościach wyzszych niż przysługujące, tj. ustalone przez Radę Miejską w uchwale
NrXx/217/2008 zdnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym,

ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XVll/133/20t2 z dnia 30 stycznia 2ot2 r'

Zgodnie z obowiązującą od 30 stycznia 2oI2 r. do 31 grudnia 2018 r. ustalona dieta dla

Przewodniczącego Rady miała wynosić miesięcznie, 50% kwoty bazowej dla osób zajmujących

kierownicze stanowiska państwowe ogłaszanej na dany rok w ustawie budżetowej, a faktycznie
naliczano i wypłacano w wysokości 50% kwoty wyliczonej z półtorakrotności kwoty bazowej

określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na

podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia ].999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej orazo zmianie niektórych ustaw.

W konsekwencjiw ww. okresie zaWyZono wypłatę diet Przewodniczącego Rady Miejskiej ogółem
o kwotę 36.989,66 zł, co narusza art.44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych3, w związku z art.25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnyma.

Uchwałą Nr lv/32/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 20L8 r. w sprawie wysokości diet
przysługujących radnym ustalono noWą, obowiązującą od dnia 1" stycznia 2oI9 r. wysokość diety
Przewodniczącego Rady Miejskiej. W wyniku kontroli ustalono, że w okresie od dnia

1 Dz. U. 2201,6 r. poz. 561- ze zm., dalej ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych
2 Dz. U. Nr 167, po2.1747
3 Dz. U. 22019 r. poz. 869 ze zm,
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01.01.2019 r. do dnia 31'.07.2oI9 r. diety Przewodniczącego Rady Miejskiej naliczano

i wypłacano w prawidłowych wysokościach, tj. zgodnych z ustalonymi przez Radę Miejską

ww, uchwale.

odpowiedzialność za stwierdzonq nieprowidłowośc ponosi Burmistrz Sędziszowa jako kierownik
jednostki.

Z uwagi na wyeliminowanie stwierdzonej nieprawidłowości, nie formułowano wniosku
pokontrolnego w zakresie naliczania iwypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, bowiem

stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych izba w wystąpieniu
pokontrolnym wskazuje wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

i usprawnienia badanej działalności, a z ustaleń kontroli wynika, iŻ przed rozpoczęciem niniejszej

kontroli podjęto stosowne działania
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Do wiadomości:

Rada Miejska w Sędziszowie
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