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Opole, dnia 16 stycznia 2014 r. 

NKO.401-31/2013 

 

 

 

Pani 

Maria Krompiec 

Wójt Gminy Branice 

 

 

W y s t ą p i e n i e   p o k o n t r o l n e 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy  

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst  jednolity Dz. U.  

z 2012 r. poz. 1113) przeprowadziła w dniach od 22 lipca 2013 r. do 4 października 2013 r.  

w tamtejszym Urzędzie kontrolę doraźną gospodarki finansowej w zakresie procedur i 

rozliczeń związanych z dowozem dzieci do szkół za lata 2006-2012. 

W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i 

nieprawidłowości w działalności Gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania 

przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 19.11.2013 r. 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. W zakresie udzielania zamówień publicznych związanych z dowozem dzieci do szkół 

polegające na: 

 nieokreśleniu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sposobu obliczenia ceny, 

(protokół kontroli str. 15). 

Odpowiedzialność ponoszą były Kierownik ZOOKiS w Branicach oraz były Wójt Gminy, 
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 zawarciu umów niezgodnych ze specyfikacjami i treścią wybranych ofert (protokół 

kontroli str. 16-19). 

Odpowiedzialność ponosi były Wójt Gminy, 

 zwolnieniu wadium pomimo braku wniesienia przez PKS w Głubczycach Sp. Z o.o. 

zabezpieczenia należytego wykonania umów zawartych w 2006 r. i 2009 r. (protokół 

kontroli str. 20). 

Odpowiedzialność ponoszą były Kierownik ZOOKiS w Branicach oraz  były Wójt Gminy. 

2. Nieprawidłowa realizacja oraz brak kontroli i nadzoru w zakresie: 

a) umów podpisanych z PKS w Głubczycach Sp. Z o.o. na dowozy uczniów do szkół 

gminnych wykonywane w okresie od 1.01.2006 r. do 30.06.2012 r. polegające na: 

 nieprzestrzeganiu postanowień umownych stron dotyczących wydawania biletów 

miesięcznych/kart przejazdu dla wszystkich osób uprawnionych, korzystających z 

dowozów (protokół kontroli str. 43-44, 55-56), 

 zaniechaniu prowadzenia dokumentacji przewozowej (protokół kontroli str. 31), 

b) rozliczeń z PKS w Głubczycach Sp. z o.o. z tytułu wykonanych usług dowozu 

przejawiający się m.in. dokonywaniem zapłaty na podstawie faktur wystawionych: 

 w terminach uniemożliwiających dokonanie weryfikacji danych zawartych w tych 

fakturach, (protokół kontroli str. 48-49), 

 na wartości zaniżone i zawyżone czyli przekraczające limity określone w umowach. 

Powodowało to (w okresie od 1.09.2007 r. do 30.06.2012 r.) zawyżenie 

wynagrodzenia o kwotę łącznie 82 735,83 zł i jednocześnie zaniżenie łącznie o 

215 998,29 zł (protokół kontroli str. 68-71). 

Odpowiedzialność ponoszą: były Kierownik i były Główny Księgowy ZOOKiS w Branicach, 

były i obecny Wójt Gminy oraz Skarbnik oraz Podinspektor ds. podatkowych. 

3. Brak kontrasygnaty Skarbnika na umowach zawieranych z PKS w Głubczycach Sp. z o.o. 

obowiązujących w okresie od 1.01.2006 r. do 30.06.2012 r. (protokół kontroli str. 16). 

Odpowiedzialność ponosi były Wójt Gminy Branice. 

4. Podrabianie dokumentów dotyczących przewozów realizowanych przez PKS w Głubczycach 

Sp. z o.o. na rzecz Gminy Branice poprzez: 

 podpisywanie parafą i posługiwanie się imienną pieczątką byłego Dyrektora ZGS  

w Branicach przez Sekretarza ZGS w Branicach na listach osób korzystających  

z dowozów do szkół, (protokół kontroli str. 34-37). 

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz ZGS w Branicach prowadzący sprawy Gimnazjum. 



3 

  

 przedstawienie kontrolującym, jako autentyczne, dokumentów sfałszowanych w trakcie 

kontroli oraz zniszczenie oryginałów (protokół kontroli str. 34-37). 

Odpowiedzialność ponoszą Sekretarze zatrudnieni w ZGS w Branicach. 

 

I I .  W n i o s k i  p o k o n t r o l n e  

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz usprawnienia 

prowadzenia zagadnień objętych kontrolą, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając 

na podstawie art. 9 ust. 2 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, wnosi o pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o 

podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w 

szczególności o realizację następujących wniosków: 

 

1. W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych zapewnić przestrzeganie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Sporządzać specyfikacje istotnych 

warunków zamówienia zawierające wszystkie wymagane ustawowo elementy, stosownie 

do dyspozycji art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiednio 

do przepisów art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wybranymi 

oferentami zawierać umowy, których treść odpowiada zapisom w specyfikacjach i 

ofertach. Przy zwrocie wadium przestrzegać zasad określonych przepisami art. 46 ust. 1a 

i ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Podjąć skuteczne działania nadzorcze i kontrolne w zakresie realizacji i rozliczeń  

z tytułu umów zawartych z PKS w Głubczycach Sp. Z o .o., stosownie do uregulowań 

art. 68 ust. pkt 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). 

3. Stosownie do przepisów art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zapewnić dokonywanie 

przez Skarbnika kontrasygnaty przy zaciąganiu zobowiązań pieniężnych. 

4. Wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec osób, które przedstawiły kontrolującym 

dokumenty sfałszowane w trakcie kontroli jako autentyczne. 

 

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, 

oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego 
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pisemnej informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych w nim zawartych lub 

przyczynach ich niewykonania. 

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych w myśl 

art. 27 ww. ustawy zagrożone jest karą grzywny. 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do 

wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń 

do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego 

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

Do wiadomości: 

Rada Gminy 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


