Elektronicznie podpisany przez:
Dawid Czesyk; RIO w Szczecinie
dnia 8 czerwca 2022 r.

UCHWAŁA NR XVI.63.S.2022
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych przez Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
Szczecinie uchwala, co następuje:
§ 1. Uwzględnia się zastrzeżenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do wniosku
zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie z dnia 6 maja 2022 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie przeprowadziła w okresie od 4 listopada 2021 r.
do 28 lutego 2022 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Województwa
Zachodniopomorskiego za lata 2017-2020, wybranych zagadnień za okres sprzed 2017 r. oraz
występujących w roku 2021.
W toku kontroli ustalono, iż nie wyeliminowano nieprawidłowości stwierdzonej w trakcie
poprzedniej kontroli kompleksowej wymienionej w piśmie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie1), wskazującej na niezgodne z art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych2)
określenie w obowiązującym w Urzędzie Marszałkowskim Regulaminem wynagradzania (§ 9 ust. 1 i
ust. 2)3) możliwości przyznania pracownikom na czas nieokreślony dodatku specjalnego z tytułu
okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Tym samym
nie zrealizowano zalecenia pokontrolnego dotyczącego dostosowania określonych regulaminem
wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego zasad przyznawania dodatku specjalnego do
obowiązujących przepisów prawa.
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie na podstawie art. 9 ust. 2 w zw. z art. 17
ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych skierował do kontrolowanej jednostki
wystąpienie pokontrolne4), wskazując w nim, iż na podstawie wskazanej regulacji (Regulaminu
wprowadzonego zarządzeniem Nr 59/09 Marszałka Województwa) w latach 2018 i 2019 dodatki
specjalne przyznano pracownikom (5 przypadków na 17 objętych kontrolą) na czas nieokreślony.
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, pismem z dnia 18 maja 2022 r. zgłosił
zastrzeżenia do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym wskazując, iż w celu realizacji
zaleceń pokontrolnych z dnia 19 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 74/19 z dnia 30 lipca 2019 r.
wprowadził obowiązujący obecnie Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu
Marszałkowskiego, którym dostosował zasady przyznawania dodatków specjalnych do przepisów
art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych i tym samym w pełni zrealizował zalecenia
pokontrolne sporządzone po poprzedniej kontroli kompleksowej. W swoim piśmie Marszałek

1)

pismo z dnia 19 czerwca 2018 r. (znak: WK.0913.1376.61.K.2017)
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530, ze zm.)
3) wprowadzonym do stosowania zarządzeniem Nr 59/09 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia
15 czerwca 2009 r., po zmianie zarządzeniem Nr 146/09 z dnia 10 listopada 2009 r.
4) z dnia 6 maja 2022 r. (znak: WK.0913.1555.50.K.2021)
2)
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Województwa wskazał, iż aktualny Regulamin wynagradzania był udostępniony kontrolerom Izby
dla potrzeb kontroli kompleksowej.
Przedmiotowe zastrzeżenia zostały rozpatrzone przez Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r. Kolegium Izby,
przeanalizowaniu ustaleń zawartych w wystąpieniu uznało, iż wniesione zastrzeżenia zasługują na
uwzględnienie. Wprowadzenie zarządzeniem Nr 74/19 z dnia 30 lipca 2019 r. Regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego stanowi realizację zalecenia pokontrolnego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zawartego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia
19 czerwca 2018 r. W obecnie obowiązującym Regulaminie dostosowano zapisy dotyczące terminu
przyznania dodatku specjalnego do przepisów art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych.
W tym stanie rzeczy Kolegium orzekło jak w sentencji.
Niniejsza uchwała jest ostateczna.

Przewodniczący Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
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