
Uchwała Nr LVII/426/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 12 lipca 2021 roku 

 

w sprawie udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych 

właściwemu w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą                         

w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Gdańsku  

 

Na podstawie art.18 ust.2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                               

(t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.                               

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 289)    

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Rada Gminy Kosakowo po zapoznaniu się z treścią Zarządzenia Nr 6/21 o przekazaniu informacji 

o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

oraz protokołem zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Gminy Kosakowo, uznaje że nie doszło 

do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Gminy Kosakowo przekazanych               

przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych 

przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku z przyczyn określonych w uzasadnieniu, 

stanowiącym integralną część uchwały. 

§ 2. 

Zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo do powiadomienia Rzecznika Dyscypliny 

Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję 

Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Gdańsku, poprzez przesłanie niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr LVII/426/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 12 lipca 2021 roku 

 

w przedmiocie udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych 

właściwemu w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach             

o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej                          

w Gdańsku 

 

W dniu 02 lutego 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło zawiadomienie 

państwa Anny i Marka Wróblewskich reprezentowanych przez pełnomocnika - radcę prawnego Pawła 

Jóźwiak z Kancelarii Radców Prawnych Pietkun/Jóźwiak, o naruszeniu dyscypliny finansów 

publicznych.  Z treści pisma wynika, iż  Anna i Marek Wróblewscy reprezentowani przez radcę 

prawnego Pawła Jóźwiaka zarzucają Wójtowi Gminy Kosakowo Marcinowi Majek popełnienie czynu 

polegającego na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu przez kierownika jednostki sektora 

finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów 

publicznych, jeżeli miało ono wpływ na uszczuplenie wpływów należnych tej jednostce, Skarbowi 

Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego, tj. art. 18c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia                   

2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 44                 

ust. 3 pkt 1 lit a i art. 162 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Według skarżących do popełnienia 

czynu doszło poprzez zatrudnienie pracownika Iwonę Prażmo - zastępcę kierownika Referatu                          

ds. Zarządu Dróg i Zieleni i wypłatę wynagrodzenia wraz z dodatkami funkcyjnym, nagrodami                           

i premiami kwartalnymi, pomimo jej niekompetencji.  

 

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych właściwy dla Regionalną Komisji Orzekającej w sprawach 

o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku              

po zapoznaniu się z w/w zawiadomieniem, przekazał zgodnie z właściwością – art.95 ustawy z dnia                    

17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - 

kierownikowi jednostki, której ona dotyczy, tj. Wójtowi Gminy Kosakowo oraz organowi 

sprawującemu nadzór nad tą jednostką, tj. Radzie Gminy Kosakowo. Pismo wpłynęło do Urzędu Gminy 

Kosakowo w dniu 2 czerwca 2021 roku. 



W dniu 2 lipca 2021 roku do Rady Gminy Kosakowo wpłynęło stanowisko Wójta Gminy Kosakowo              

w sprawie Zarządzenia Nr 6/21 Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych odnoszące się                             

do zarzutów zawartych w zawiadomieniu państwa Wróblewskich. 

 

Należy rozważyć, czy zarzucany czyn, czyli brak kontroli zarządczej to jest niewykonaniu                                

lub nienależytym wykonaniu przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków               

w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych, jeżeli miało ono wpływ                  

na uszczuplenie wpływów należnych jednostce samorządu terytorialnego, tj. art. 18c ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

polegający na wypłacie wynagrodzenia zatrudnionemu zgodnie z przepisami prawa pracownikowi 

samorządowemu mieści się w katalogu czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. 

 

Należy stwierdzić, iż stosownie do postanowień przepisów prawa regulujących kwestie 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, czyny stanowiące naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych stanowią listę zamknięta (numerus clausus) . Podając za stroną 

Ministerstwa Finansów (https://www.gov.pl/web/finanse/dyscyplina-finansow-publicznych): „Katalog 

czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest zamknięty - został określony            

w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – zwanej też uondfp 

(art. 5 – 18d).  

 

W przytoczonym katalogu nie znajduje się wypłata wynagrodzenia pracownikowi samorządowemu.             

Co więcej skarżący mylą być może umyślnie pojęcie wpływów jednostki samorządu terytorialnego. 

Stosownie do treści art. 4 i następnych ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38): Źródłami dochodów własnych jednostek 

samorządu terytorialnego są m. in : wpływy z podatków, opłat, dochody z majątku jst, spadki, zapisy              

i darowizny na rzecz j.s.t., dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, 

odsetki od pożyczek udzielanych przez j.s.t. o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, odsetki                       

od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody j.s.t., odsetki od środków 

finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej                 

i inne. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również 

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku dochodowego 

od osób prawnych (CIT). 

Tym samym mylenie przez skarżących, co należy podkreślić reprezentowanych przez profesjonalnego 

pełnomocnika, pojęć nie może być podstawą do czynienia Wójtowi Gminy Kosakowo zarzutu jak                    

w analizowanym zawiadomieniu. 

Kontrola zarządcza Wójta Gminy Kosakowo odbywa się w Urzędzie Gminy Kosakowo w sposób 



właściwy, pracownicy są oceniani podczas bieżącej pracy, cyklicznych narad oraz na podstawie oceny 

rocznej pracownika a wykonywanie przez Iwonę Prażmo powierzonych zadań nie budzi  zastrzeżeń 

Wójta gminy Kosakowo. Pani Iwona Prażmo jako zastępca kierownika Referatu ds. Zarządu Dróg                      

i Zieleni wydała 864 decyzje administracyjne oraz 15 postanowień. Z tej liczby 1 zostało zaskarżone                

i uchylone. Z powyższego  wynika, iż skuteczność i prawidłowość wydawanych przez Panią Iwonę 

Prażmo decyzji sięga 99,89 %. 

W związku z powyższym, w zakresie procesu wydawania orzeczenia przez pracownika, Rada Gminy 

Kosakowo nie znajduje jakichkolwiek dowodów na rzekomą niekompetencję p. Iwony Prażmo,                   

tym bardziej skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. 

Rada Gminy Kosakowo z całą stanowczością stwierdza, iż zarówno z przyczyn formalnych, to jest braku 

w katalogu czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych wypłaty wynagrodzenia 

pracownikowi, jak i z przeprowadzonej kontroli nie zaistniały podstawy do uznania naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych.  

 

 

 

 


