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Poz. 1454

1454
USTAWA
z dnia 24 lipca 2003 r.
o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ
w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw
Art. 1. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113,
poz. 984) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„W zwiàzku z wykonywanà kontrolà inspektorzy majà prawo:”,
— w pkt 8 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem oraz
dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:

1) w art. 1:
a) w ust. 2 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Izby sprawujà nadzór nad dzia∏alnoÊcià jednostek samorzàdu terytorialnego w zakresie spraw
finansowych okreÊlonych w art. 11 ust. 1 oraz
dokonujà kontroli gospodarki finansowej i zamówieƒ publicznych:”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Izby opracowujà raporty, analizy i opinie
w sprawach okreÊlonych ustawami.”;
2) po art. 7 dodaje si´ art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. 1. O zakresie i terminie rozpocz´cia kontroli prezes izby lub osoba przez niego
upowa˝niona powiadamia kierownika
jednostki kontrolowanej, a w przypadku kontroli podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6 i 7, równie˝ w∏aÊciwy organ wykonawczy jednostki samorzàdu terytorialnego. Powiadomienia o terminie kontroli kompleksowej
dokonuje si´ nie póêniej ni˝ na 7 dni
przed jej rozpocz´ciem.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej jest
obowiàzany zapewniç warunki niezb´dne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
3. Inspektor do spraw kontroli gospodarki
finansowej, zwany dalej „inspektorem”, podlega wy∏àczeniu od czynnoÊci kontrolnych, je˝eli on lub cz∏onkowie jego rodziny pozostajà w takich stosunkach prawnych z jednostkà kontrolowanà lub osobistych z jej pracownikami, które nasuwajà wàtpliwoÊci co
do bezstronnoÊci inspektora. Wy∏àczenie nast´puje z urz´du, na wniosek inspektora lub na wniosek zg∏oszony
przez kierownika jednostki kontrolowanej odpowiednio uzasadniony.
4. Prezes izby mo˝e zarzàdziç sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych w odr´bnej kontroli.”;
3) w art. 8:
a) w ust. 1:

„9) sporzàdzania lub zlecania sporzàdzenia
niezb´dnych do kontroli odpisów oraz
wyciàgów z dokumentów.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Realizujàc zadania wynikajàce z ust. 1 pkt 7, inspektorzy zwiàzani sà tajemnicà skarbowà,
o której mowa w art. 293 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95
i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037,
Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39,
poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189,
Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r.
Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r.
Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302).”,
c) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Pracownicy jednostki kontrolowanej obowiàzani sà do udzielenia inspektorowi wyjaÊnieƒ ustnych lub pisemnych w sprawach
dotyczàcych przedmiotu kontroli w zakresie
wynikajàcym z powierzonych im czynnoÊci
s∏u˝bowych.”;
4) w art. 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z przeprowadzonej kontroli sporzàdza si´
protokó∏, który podpisujà inspektor i kierownik kontrolowanej jednostki oraz skarbnik
(g∏ówny ksi´gowy) lub ich zast´pcy.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu:
„1a. Kierownik jednostki kontrolowanej lub jego
zast´pca mo˝e odmówiç podpisania protoko∏u, sk∏adajàc w ciàgu 3 dni od daty jego
otrzymania pisemne wyjaÊnienie co do
przyczyn tej odmowy. Uprawnienie takie
przys∏uguje równie˝ skarbnikowi (g∏ównemu ksi´gowemu) lub jego zast´pcy.
1b. Odmow´ podpisania protoko∏u i z∏o˝enie
wyjaÊnieƒ, o których mowa w ust. 1a, inspektor odnotowuje w protokole.
1c. Odmowa podpisania protoko∏u kontroli
przez osoby wymienione w ust. 1a nie sta-
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nowi przeszkody do podpisania protoko∏u przez inspektora i realizacji ustaleƒ kontroli.”,
c) w ust. 2 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:
„Wystàpienie pokontrolne przekazuje si´ kontrolowanej jednostce nie póêniej ni˝ w terminie
60 dni od dnia podpisania protoko∏u kontroli.”;
5) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. Informacj´ o stwierdzonych nieprawid∏owoÊciach w zakresie danych dotyczàcych
naliczania subwencji i rozliczeƒ dotacji celowych prezes izby przekazuje organom
dokonujàcym podzia∏u tych Êrodków.”;
6) po art. 10 dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:
„Art. 10a. 1. Na podstawie wyników dzia∏alnoÊci
nadzorczej, kontrolnej i opiniodawczej, w razie potrzeby wskazania organom jednostki samorzàdu terytorialnego powtarzajàcych si´ nieprawid∏owoÊci lub zagro˝enia niewykonania
ustawowych zadaƒ, izba przedstawia
raport o stanie gospodarki finansowej
tej jednostki.
2. Kolegium izby uchwa∏à decyduje
o sporzàdzeniu raportu, okreÊla jego
zakres i termin oraz wyznacza cz∏onka
kolegium odpowiedzialnego za przygotowanie projektu raportu.
3. Po przyj´ciu raportu przez kolegium
prezes izby przekazuje raport organom: stanowiàcemu i wykonawczemu w∏aÊciwej jednostki samorzàdu terytorialnego.
4. Organy jednostki samorzàdu terytorialnego mogà wnieÊç do kolegium
zastrze˝enia do raportu w terminie
30 dni od dnia jego otrzymania. Kolegium w odr´bnej uchwale oddala zastrze˝enia lub je uwzgl´dnia i zmienia
raport.
5. Raport podlega og∏oszeniu w systemie teleinformatycznym.
6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ odpowiednio do zwiàzków jednostek samorzàdu terytorialnego, z tym ˝e raport przekazuje si´ tak˝e organom
jednostek nale˝àcych do zwiàzku.”;
7) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W zakresie dzia∏alnoÊci nadzorczej w∏aÊciwoÊç
rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych
obejmuje uchwa∏y i zarzàdzenia podejmowane
przez organy jednostek samorzàdu terytorialnego w sprawach:
1) procedury uchwalania bud˝etu i jego zmian,
2) bud˝etu i jego zmian,

Poz. 1454
3) zaciàgania zobowiàzaƒ wp∏ywajàcych na wysokoÊç d∏ugu publicznego jednostki samorzàdu terytorialnego oraz udzielania po˝yczek,
4) zasad i zakresu przyznawania dotacji z bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego,
5) podatków i op∏at lokalnych, do których majà
zastosowanie przepisy ustawy — Ordynacja
podatkowa,
6) absolutorium.”;

8) w art. 12 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Wskazanie nieprawid∏owoÊci oraz sposobu
i terminu ich usuni´cia zawiesza bieg 30-dniowego terminu okreÊlonego w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 82 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), na okres
nie d∏u˝szy ni˝ 30 dni.”;
9) w art. 13:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydawanie, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorzàdu terytorialnego,
opinii o mo˝liwoÊci sp∏aty kredytu, po˝yczki
lub wykupu papierów wartoÊciowych,”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wydawanie opinii o przedk∏adanych przez
zarzàdy powiatów i województw oraz przez
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
sprawozdaniach z wykonania bud˝etu,”,
c) uchyla si´ pkt 6 i 7,
d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiàcych jednostek
samorzàdu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwa∏y rady
gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium,”;
10) w art. 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) komisja orzekajàca w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych.”;
11) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. 1. W sk∏ad kolegium izby wchodzà prezes
izby jako przewodniczàcy kolegium
oraz pozostali cz∏onkowie.

Dziennik Ustaw Nr 149

— 10101 —

2. Cz∏onka kolegium powo∏uje Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa izby,
zg∏oszony po uzyskaniu opinii kolegium izby, przyj´tej w g∏osowaniu tajnym, w obecnoÊci co najmniej po∏owy
jego sk∏adu.
3. Po∏ow´ sk∏adu kolegium izby stanowià
cz∏onkowie powo∏ani spoÊród kandydatów zg∏oszonych do kolegium przez
organy stanowiàce jednostek samorzàdu terytorialnego.
4. Cz∏onkostwo w kolegium izby ma charakter etatowy lub pozaetatowy. Charakter cz∏onkostwa okreÊla Prezes Rady
Ministrów, na wniosek prezesa izby.
5. Etatowego cz∏onka kolegium powo∏uje
si´ na czas nieokreÊlony.
6. Pozaetatowego cz∏onka kolegium powo∏uje si´ na 6-letnià kadencj´.
7. Cz∏onkowie kolegium w zakresie realizacji zadaƒ nadzorczych i funkcji kontrolnych sà niezawiÊli i podlegajà jedynie ustawom.
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12) po art. 15 dodaje si´ art. 15a w brzmieniu:
„Art. 15a. 1. Kandydatów na cz∏onków kolegium
wy∏ania si´ w drodze konkursu.
2. Konkurs og∏asza prezes izby, który
przewodniczy pracom komisji konkursowej.
3. Prezes izby og∏asza konkurs w dzienniku o zasi´gu ogólnokrajowym.
W przypadku wakatu na stanowisku
cz∏onka kolegium zg∏oszonego przez
organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego, w og∏oszeniu prezes izby umieszcza informacj´ o koniecznoÊci zg∏oszenia kandydata przez
taki organ.
4. W sk∏ad komisji konkursowej wchodzi
prezes izby oraz dwóch cz∏onków kolegium izby, wybranych przez to kolegium zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów,
w obecnoÊci co najmniej po∏owy jego
sk∏adu.

3) ukoƒczy∏a magisterskie wy˝sze studia prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub posiada stopieƒ naukowy w jednej z tych dziedzin wiedzy,

5. Cz∏onkiem komisji konkursowej nie
mo˝e byç cz∏onek kolegium izby, który
jest ma∏˝onkiem kandydata albo osobà pozostajàcà z nim we wspólnym
po˝yciu, jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia bàdê jest
z nim zwiàzany z tytu∏u przysposobienia, opieki albo kurateli. Je˝eli okolicznoÊci, o których mowa w zdaniu
pierwszym, zostanà ujawnione po powo∏aniu komisji, kolegium izby dokonuje zmiany w sk∏adzie komisji. CzynnoÊci komisji dokonane przed zmianà
sk∏adu komisji uznaje si´ za niewa˝ne.

4) posiada co najmniej czteroletni sta˝
pracy w jednostkach zwiàzanych
z funkcjonowaniem samorzàdu terytorialnego lub finansów publicznych,

6. Komisja nie dopuszcza do konkursu
ofert niespe∏niajàcych wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o konkursie lub
z∏o˝onych po up∏ywie terminu sk∏adania ofert.

5) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za przest´pstwo pope∏nione
z winy umyÊlnej.

7. Komisja orzeka po zapoznaniu si´
z dokumentami z∏o˝onymi przez kandydatów i po przeprowadzeniu z nimi
rozmowy, czy spe∏niajà oni kryteria
okreÊlone w og∏oszeniu o konkursie
oraz sprawdza znajomoÊç obowiàzujàcych przepisów prawa w zakresie
dzia∏ania regionalnych izb obrachunkowych.

8. Cz∏onkiem kolegium mo˝e zostaç osoba, która:
1) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,
2) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe∏ni praw publicznych,

9. Odwo∏anie cz∏onka kolegium nast´puje
w przypadku:
1) z∏o˝enia rezygnacji ze stanowiska,
2) utraty co najmniej jednego z warunków okreÊlonych w ust. 8,
3) stwierdzenia powtarzajàcego si´ naruszania prawa podczas wykonywania obowiàzków lub uchylania si´ od
ich wykonania.

8. Wyboru kandydatów dokonuje si´
zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów. W przypadku równej liczby g∏osów o rozstrzygni´ciu g∏osowania decyduje
g∏os przewodniczàcego.

10. Prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa izby odwo∏uje cz∏onka kolegium
w przypadkach okreÊlonych w ust. 9.
Przepisy art. 16a ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.”;

9. Komisja konkursowa w terminie 7 dni
od podj´cia uchwa∏y w sprawie niedopuszczenia kandydata do konkursu,
o którym mowa w ust. 6, albo podj´cia
uchwa∏y w sprawie wyboru kandyda-
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tów, o którym mowa w ust. 8, zawiadamia kandydata na piÊmie o podj´tej
uchwale.
10. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9,
kandydat ma prawo odwo∏aç si´ do
kolegium izby. Kolegium izby rozpatruje odwo∏anie w terminie 30 dni od
dnia jego otrzymania.
11. Przewodniczàcy komisji konkursowej
przedstawia kolegium izby list´ kandydatów na cz∏onków kolegium. Kolegium izby przy opiniowaniu kandydata lub kandydatów realizuje zasad´
powo∏ywania przez Prezesa Rady Ministrów cz∏onków kolegium w po∏owie
spoÊród kandydatów zg∏oszonych
przez organy stanowiàce jednostek
samorzàdu terytorialnego.
12. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki
przeprowadzania konkursu na cz∏onków kolegium izby, a w szczególnoÊci
wzór og∏oszenia o konkursie, termin,
w jakim powinno nastàpiç og∏oszenie
konkursu, terminy zg∏aszania kandydatów, w tym równie˝ przez organy
stanowiàce jednostek samorzàdu terytorialnego, etapy post´powania
konkursowego oraz szczegó∏owy tryb
post´powania odwo∏awczego, o którym mowa w ust. 10.”;
13) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. 1. Prezesa izby powo∏uje, po przeprowadzeniu konkursu, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw administracji publicznej.
2. Kandydata na prezesa izby wybiera,
w drodze konkursu, kolegium izby spoÊród cz∏onków kolegium i pozosta∏ych
kandydatów spe∏niajàcych wymogi
okreÊlone w art. 15 ust. 8.
3. Kolegium izby og∏asza w dzienniku
o zasi´gu ogólnokrajowym konkurs na
stanowisko prezesa izby, w terminie
60 dni przed up∏ywem kadencji.
4. W sk∏ad komisji konkursowej wchodzi
trzech cz∏onków kolegium wybranych
przez kolegium zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, w obecnoÊci co najmniej po∏owy
jego sk∏adu.
5. Cz∏onkiem komisji konkursowej nie
mo˝e byç cz∏onek kolegium izby, który
kandyduje na stanowisko prezesa izby,
jest ma∏˝onkiem kandydata albo osobà
pozostajàcà z nim we wspólnym po˝yciu, jego krewnym albo powinowatym
do drugiego stopnia bàdê jest z nim
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zwiàzany z tytu∏u przysposobienia,
opieki albo kurateli. Je˝eli okolicznoÊci,
o których mowa w zdaniu pierwszym,
zostanà ujawnione po powo∏aniu komisji, kolegium izby dokonuje zmiany
w sk∏adzie komisji. CzynnoÊci komisji
dokonane przed zmianà uznaje si´ za
niewa˝ne.
6. Komisja nie dopuszcza do konkursu
ofert niespe∏niajàcych wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o konkursie lub
z∏o˝onych po up∏ywie terminu sk∏adania ofert. Art. 15a ust. 7 stosuje si´ odpowiednio.
7. Przewodniczàcy komisji konkursowej
w terminie 7 dni przedstawia kolegium
izby list´ kandydatów lub kandydata na
prezesa izby. Kolegium izby wybiera
kandydata na prezesa izby, w g∏osowaniu tajnym, bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià
g∏osów, w obecnoÊci co najmniej po∏owy jej sk∏adu. Przewodniczàcy kolegium przesy∏a uchwa∏´ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw administracji publicznej.
8. Kolegium izby w terminie 7 dni od podj´cia uchwa∏y w sprawie zaopiniowania
kandydatów na prezesa izby zawiadamia kandydatów na piÊmie o podj´tej
uchwale.
9. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8,
kandydat ma prawo odwo∏aç si´ do ministra w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej. Minister w∏aÊciwy do
spraw administracji publicznej rozpatruje odwo∏anie w terminie 30 dni od
dnia jego otrzymania.
10. Kadencja prezesa izby trwa 6 lat, liczàc
od daty powo∏ania.
11. Po up∏ywie kadencji dotychczasowy
prezes pe∏ni swoje obowiàzki do czasu
powo∏ania nowego prezesa.
12. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki
przeprowadzania konkursu na prezesa
izby, a w szczególnoÊci zadania komisji
konkursowej, wzór og∏oszenia o konkursie, termin zg∏aszania kandydatów,
bioràc pod uwag´ termin up∏ywu kadencji prezesa izby, etapy post´powania konkursowego oraz szczegó∏owy
tryb post´powania odwo∏awczego,
o którym mowa w ust. 9.”;

14) po art. 16 dodaje si´ art. 16a i 16b w brzmieniu:
„Art. 16a. 1. Odwo∏anie prezesa izby nast´puje
w przypadkach, o których mowa
w art. 15 ust. 9.
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2. Prezesa izby odwo∏uje Prezes Rady
Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej.
3. Decyzj´ o odwo∏aniu, wraz z uzasadnieniem, dor´cza si´ zainteresowanemu. Na decyzj´ o odwo∏aniu zainteresowanemu s∏u˝y prawo wniesienia
skargi do sàdu administracyjnego
w terminie 14 dni od dnia jej dor´czenia. Wniesienie skargi wstrzymuje odwo∏anie ze stanowiska. Sàd administracyjny wyznacza rozpraw´ w tej
sprawie w terminie przypadajàcym
w ciàgu 30 dni od dnia z∏o˝enia skargi.
4. Do post´powania w sprawach, o których mowa w ust. 3, stosuje si´ odpowiednio przepisy o zaskar˝aniu do sàdu decyzji administracyjnych. Przepisu art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. — Prawo o post´powaniu
przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje si´.
5. W przypadku odwo∏ania prezesa izby
albo jego Êmierci, kolegium w∏aÊciwej
izby og∏asza konkurs na stanowisko
prezesa izby w terminie 14 dni od dnia
odwo∏ania albo od dnia jego Êmierci.
Przepis art. 16 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
6. Po up∏ywie kadencji prezesa izby albo
po odwo∏aniu prezesa w zwiàzku ze
z∏o˝onà rezygnacjà pozostaje on etatowym cz∏onkiem kolegium.
7. W przypadku gdy przekszta∏cenie stosunku pracy prezesa kolegium powodowa∏oby przekroczenie liczby cz∏onków kolegium, o której mowa w art. 2
ust. 4, albo wynikajàcych z bud˝etu
paƒstwa limitów zatrudnienia i kwot
wynagrodzeƒ dla danej grupy osób
obj´tych mno˝nikowym systemem
wynagrodzenia, liczby te zwi´ksza si´
o jeden, a uzupe∏nienie Êrodków na
wynagrodzenia nast´puje z rezerwy
bud˝etu paƒstwa przeznaczonej na sfinansowanie nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych.
Art. 16b. Zast´pc´ prezesa izby powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa izby, spoÊród cz∏onków kolegium.”;

do spraw administracji publicznej
roczne sprawozdanie z wykonania
bud˝etu oraz sprawozdanie z dzia∏alnoÊci kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby, w terminie do
koƒca pierwszego kwarta∏u roku nast´pujàcego po roku obj´tym sprawozdaniem,
4) opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego izby,
5) wyst´puje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskami o powo∏anie
i o odwo∏anie zast´pcy prezesa oraz
o powo∏anie, odwo∏anie lub zmian´
charakteru zatrudnienia cz∏onka kolegium,
6) wyst´puje do Prezesa Rady Ministrów o zwi´kszenie liczby cz∏onków kolegium,
7) wyznacza sk∏ady orzekajàce i ich
przewodniczàcych,
8) og∏asza konkurs na stanowisko
cz∏onka kolegium,
9) zwo∏uje posiedzenia kolegium izby,
10) powo∏uje, spoÊród cz∏onków kolegium, komisj´ do rozpatrywania
spraw, o których mowa w art. 13
pkt 9, oraz wyznacza jej przewodniczàcego.
2. Prezes izby wykonuje równie˝ inne
czynnoÊci przewidziane przepisami
prawa, a niezastrze˝one dla kolegium
izby, komisji orzekajàcej w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz sk∏adów orzekajàcych.
3. Zast´pca prezesa izby:
1) wykonuje zadania i uprawnienia
w zakresie okreÊlonym przez prezesa
izby,
2) kieruje dzia∏alnoÊcià izby w czasie
nieobecnoÊci prezesa izby, z wy∏àczeniem spraw, które prezes zastrzeg∏ do swojej wy∏àcznej w∏aÊciwoÊci.”;
16) w art. 18 w ust. 1:
a) zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Do wy∏àcznej w∏aÊciwoÊci kolegium izby nale˝y:”,

15) art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. 1. Prezes izby kieruje
a w szczególnoÊci:
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pracami

izby,

1) reprezentuje izb´ na zewnàtrz,

b) po pkt 5a dodaje si´ pkt 5b—5d w brzmieniu:
„5b) opiniowanie kandydatów na cz∏onków kolegium,

2) jest prze∏o˝onym pracowników izby,

5c) wybór kandydata na prezesa izby,

3) przedk∏ada, po przyj´ciu przez kolegium izby, ministrowi w∏aÊciwemu

5d) uchwalanie regulaminu organizacyjnego
izby,”;
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17) po art. 18 dodaje si´ art. 18a w brzmieniu:
„Art. 18a. 1. Posiedzenia kolegium izby zwo∏uje
prezes izby w razie potrzeby, nie rzadziej jednak ni˝ raz na kwarta∏. Prezes
izby zwo∏uje kolegium tak˝e na pisemny wniosek co najmniej po∏owy cz∏onków kolegium, w terminie 14 dni od
dnia jego z∏o˝enia.
2. Posiedzeniu kolegium przewodniczy
prezes izby, a w przypadku jego nieobecnoÊci — zast´pca prezesa izby
lub wyznaczony przez prezesa cz∏onek
kolegium.
3. Rozstrzygni´cia nadzorcze, postanowienia i opinie kolegium w sprawach
obj´tych ustawà sà podejmowane
w formie uchwa∏.
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mujàcych stanowiska prezesa, cz∏onka
kolegium, naczelnika wydzia∏u oraz inspektora okreÊlajà przepisy o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne.
2. Prezes izby, jego zast´pca i pozostali
cz∏onkowie kolegium oraz pracownicy
regionalnej izby obrachunkowej nie
mogà byç cz∏onkami organów jednostek samorzàdu terytorialnego i samorzàdowych kolegiów odwo∏awczych
oraz byç w stosunku pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ust. 2.

4. Uchwa∏y kolegium podpisuje osoba
przewodniczàca w jego posiedzeniu.

3. Prezesowi izby, jego zast´pcy i pozosta∏ym
cz∏onkom kolegium oraz pracownikom regionalnej izby obrachunkowej nie mo˝na
powierzyç wykonywania pracy na rzecz
jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2,
na podstawie umowy cywilnoprawnej.”;

5. Z posiedzenia kolegium izby sporzàdza si´ protokó∏.”;

22) w art. 25 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

18) w art. 20 w ust. 2 wyrazy „pkt 3—7” zast´puje si´
wyrazami „pkt 3—5”;

„2. Pozaetatowym cz∏onkom kolegium izby, którzy
ulegli wypadkowi w czasie lub w zwiàzku z wykonywaniem obowiàzków wynikajàcych z niniejszej ustawy, przys∏ugujà Êwiadczenia okreÊlone w ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o zaopatrzeniu z tytu∏u wypadków lub chorób
zawodowych powsta∏ych w szczególnych okolicznoÊciach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674 oraz
z 2003 r. Nr 83, poz. 760, Nr 96, poz. 874 i Nr 122,
poz. 1143).”;

19) w art. 21:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. O negatywnej opinii wydanej w sprawie
okreÊlonej w art. 13 pkt 5 prezes izby informuje w∏aÊciwego wojewod´ i ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Negatywnà opini´ izby o sprawozdaniu z wykonania bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego organ wykonawczy przedstawia
organowi stanowiàcemu jednostki wraz
z odpowiedzià na zawarte w niej zarzuty nie
póêniej ni˝ przed rozpatrzeniem absolutorium dla organu wykonawczego.”,
c) uchyla si´ ust. 4;
20) w art. 22:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W sk∏ad komisji orzekajàcej w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wchodzà: przewodniczàcy, jego zast´pcy i od trzech do dziewi´ciu cz∏onków. Kadencja komisji trwa 4 lata.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Komisje orzekajàce w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych dzia∏ajà na podstawie odr´bnych przepisów.”;
21) art. 23 otrzymuje brzmienie:
„Art. 23. 1. Ograniczenia prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej przez pracowników regionalnych izb obrachunkowych zaj-

23) art. 26 otrzymuje brzmienie:
„Art. 26. 1. Obs∏ug´ administracyjnà izby zapewnia biuro izby.
2. Do pracowników regionalnych izb obrachunkowych w sprawach nienormowanych ustawà stosuje si´ przepisy
ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, Nr 98,
poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128,
poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052).”;
24) po art. 26 dodaje si´ art. 26a w brzmieniu:
„Art. 26a. 1. Prezes izby nawiàzuje i rozwiàzuje stosunek pracy:
1) na podstawie powo∏ania — z etatowymi cz∏onkami kolegium izby,
2) na podstawie umowy o prac´ —
z pozosta∏ymi pracownikami izby.
2. Podstawà rozwiàzania stosunku pracy
etatowego cz∏onka kolegium jest odwo∏anie.
3. Prezes izby dokonuje, w imieniu izby,
czynnoÊci z zakresu prawa pracy wo-
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bec zast´pcy prezesa izby, etatowych
cz∏onków kolegium oraz pozosta∏ych
pracowników izby.
4. Pozaetatowi cz∏onkowie kolegium
izby otrzymujà stosowny rycza∏t, diety
oraz zwrot kosztów podró˝y, okreÊlone rozporzàdzeniem, o którym mowa
w ust. 6. Do pozaetatowych cz∏onków
kolegium izby stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 25 ust. 1—3 ustawy
o samorzàdzie gminnym, z tym ˝e zgod´ na rozwiàzanie stosunku pracy wyra˝a kolegium izby.
5. Wynagrodzenie zasadnicze prezesa
izby, zast´pcy prezesa izby oraz etatowych cz∏onków kolegium stanowi
wielokrotnoÊç kwoty bazowej, której
wysokoÊç ustalonà wed∏ug odr´bnych zasad okreÊla ustawa bud˝etowa. WysokoÊç wynagrodzenia ró˝nicowana jest ze wzgl´du na sta˝ i pe∏nionà funkcj´ oraz liczb´ jednostek
nadzorowanych przez danà regionalnà izb´ obrachunkowà.
6. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zasady wynagradzania prezesa izby, zast´pcy prezesa
izby, etatowych cz∏onków kolegium
izby, zasady wynagradzania pozosta∏ych pracowników izby oraz wymagane kwalifikacje w zakresie wykszta∏cenia i praktyki zawodowej, zasady ustalania rycza∏tu, diet i zwrotu kosztów
podró˝y pozaetatowych cz∏onków kolegiów izby.
7. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wielokrotnoÊç
kwoty bazowej, o której mowa
w ust. 5.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85,
poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213,
poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805) w art. 5 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) osoby zajmujàce kierownicze stanowiska paƒstwowe, cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej, etatowi cz∏onkowie samorzàdowych kolegiów odwo∏awczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, sàdowi kuratorzy zawodowi, pracownicy Rzàdowego Centrum Legislacji, asesorzy i aplikanci sàdowi i prokuratorscy, funkcjonariusze S∏u˝by Celnej,”.
Art. 3. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy:
1) prezesi izb powo∏ani na podstawie dotychczasowych przepisów stajà si´ etatowymi cz∏onkami kolegiów i pe∏nià funkcje prezesów izb do czasu po-
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wo∏ania prezesów izb w trybie art. 16, w brzmieniu
nadanym przez art. 1 pkt 13 niniejszej ustawy;
2) stosunki pracy nawiàzane na podstawie dotychczasowych przepisów z zast´pcami prezesów izb
i etatowymi cz∏onkami kolegiów pozostajà bez
zmian;
3) pozaetatowi cz∏onkowie kolegiów powo∏ani w trybie dotychczasowych przepisów pe∏nià swe funkcje do czasu powo∏ania pozaetatowych cz∏onków
kolegiów na 6-letnià kadencj´.
2. W przypadku gdy przekszta∏cenie stosunku pracy prezesa kolegium powodowa∏oby przekroczenie
liczby cz∏onków kolegium albo wynikajàcych z bud˝etu
paƒstwa limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeƒ dla
danej grupy osób obj´tych mno˝nikowym systemem
wynagrodzenia, liczby te zwi´ksza si´ o jeden, a uzupe∏nienie Êrodków na wynagrodzenia nast´puje z rezerwy bud˝etu paƒstwa przeznaczonej na sfinansowanie nieprzewidzianych zmian organizacyjnych.
Art. 4. W terminie do dnia 31 grudnia 2003 r. do post´powaƒ, o których mowa w art. 16a ust. 3 i 4 ustawy
wymienionej w art. 1, nie stosuje si´ art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515,
z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114,
poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126,
z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48,
poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008, z 2001 r.
Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101,
poz. 1113 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141,
poz. 1177 i Nr 169, poz. 1387).
Art. 5. Regionalne izby obrachunkowe, w terminie 2 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, og∏oszà w dzienniku o zasi´gu ogólnokrajowym
konkursy na stanowiska prezesów regionalnych izb obrachunkowych.
Art. 6. Prezesi regionalnych izb obrachunkowych,
w terminie 2 miesi´cy po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, og∏oszà w dzienniku
o zasi´gu ogólnokrajowym konkursy na stanowiska
pozaetatowych cz∏onków kolegiów regionalnych izb
obrachunkowych.
Art. 7. Regionalne izby obrachunkowe, w terminie
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
dostosujà swojà struktur´ i regulaminy organizacyjne
do wymogów ustawy.
Art. 8. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
na podstawie delegacji zawartych w niniejszej ustawie,
zachowujà moc przepisy dotychczasowe, je˝eli nie sà
z nià sprzeczne.
Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 24 w zakresie dotyczàcym art. 26a ust. 5 i 7, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
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