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Prezydent Miasta Szczecin
Wystąpienie pokontrolne
Informuję, że działając na podstawie art. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych , w okresie od 6 do 21 lutego 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie przeprowadziła kontrolę doraźną gospodarki finansowej Miasta Szczecin w zakresie wydatków po1

niesionych na wynagrodzenia osób wykonujących prace przy obsłudze wyborów do jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r., do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2019.
Protokół kontroli został podpisany i przekazany Panu w dniu 26 maja 2020 r.

Zgodnie z art. 18 § 11 ustawy Kodeks wyborczy2 Miasto prowadzi stały rejestr wyborców jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie to realizowane
jest w Urzędzie Miasta Szczecin przez pracowników Referatu Dowodów Osobistych
i Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich (wcześniej Biuro Obsługi Interesantów). Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców
każdego roku Miasto Szczecin otrzymuje dotację celową z Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Szczecinie.
Z uwagi na zwiększenie zakresu zadań w tym zakresie w roku wyborczym 2018
(I i II tura wyborów samorządowych) oraz 2019 (wybory do Parlamentu Europejskiego
oraz do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej) niezbędnym było zawarcie
z 23 pracownikami ww. Referatu 88 umów-zleceń na prowadzenie poza godzinami pracy
w Urzędzie Miasta stałego rejestru wyborców. W oparciu o dane wynikające z „Książki
ewidencji osób pozostających w budynku po godzinach urzędowania oraz pracujących
w dni wolne”, „Ewidencji godzin wykonywania umowy zlecenia” (stanowiących załączniki do rachunków składanych przez Zleceniobiorców z tytułu realizacji umowy)
oraz treść oświadczeń i wyjaśnień Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich złożonych
w trakcie kontroli stwierdzono, że wymienione zadanie zlecone powyższymi umowami
realizowane było poza godzinami pracy w Urzędzie Miasta. Ponadto ocena działań pod1
2

ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 )
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz. 15 z późn. zm., Dz. U. z 2018 r. poz. 754
z późn. zm., Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.).

2

jętych w celu realizacji nałożonego na Gminę zadania zleconego prowadzi do wniosku,
że osiągnięto spodziewane cele w sposób zgodny z obowiązującymi regułami, przy zachowaniu należytej staranności oraz w ramach dostępnych środków finansowych,
co z kolei świadczy o tym, że wydatki na wynagrodzenia osób realizujących
umowy-zlecenia na prowadzenie stałego rejestru wyborców dokonane przez Urząd Miasta Szczecin w latach 2018-2019 zostały poniesione z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.
W związku z ustaleniami kontroli nie formułowano wniosków pokontrolnych.
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