
 
 

 
Opole, dnia 25 maja 2007 r. 

 
NKO-401-4/07 
 
 
 

         Pan 

         Andrzej Puławski 

         Wójt Murowa 
 

 

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 Opolu, działając na podstawie art. 1 ust.1 ustawy z dnia 7 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. 

nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 8 stycznia 2007 r. do 16 marca 

2007 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za 2006 r. oraz 

wybranych zagadnień gospodarki finansowej za rok 2005. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo operacje 

finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. W oparciu o 

dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości 

w działalności gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Kontrola wykazała powtórzenie się nieprawidłowości stwierdzonych podczas poprzedniej 

kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy w zakresie egzekucji należności 

podatkowych, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 

28.08.2003 r. nie powinno mieć miejsca. 

Niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących zostały w trakcie kontroli 

usunięte. Dotyczy to między innymi skorygowania sprawozdania Rb – 27S i Rb – PDP i 

skorygowania niewłaściwych sald kont 221 i 226. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 27 marca 2007 r.  

 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
W  OPOLU 

Tel. centr. (077) 453 - 86 - 36, 37 
Tel/Fax — (077) 453 - 73 - 68 

E-mail: rio@rio.opole.pl 

45 — 052 OPOLE       
ul. Oleska 19a 
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I.    U s t a l e n i a   k o n t r o l i 

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Opracowanie i wdrożenie do stosowania niekompletnych procedur kontroli finansowej, 

(protokół kontroli str. 8-9). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

2. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 

finansów publicznych i przepisów wewnętrznych polegające m.in. na: 

− nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości metod 

wyceny niektórych aktywów i pasywów, opisu systemu służącego ochronie danych i 

ich zbiorów, wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na 

komputerowych nośnikach danych oraz nazw i dat rozpoczęcia eksploatacji 

poszczególnych programów komputerowych (protokół kontroli str. 5-6), 

− ujęciu w zakładowym planie kont zapisów dopuszczających nieterminowe 

ewidencjonowanie operacji gospodarczych na koncie 201 (protokół kontroli str. 25-26), 

− prowadzeniu ksiąg rachunkowych jednostek organizacyjnych gminy łącznie bez 

podziału na księgi poszczególnych jednostek (protokół kontroli str. 11), 

− prowadzeniu ewidencji w sposób uniemożliwiający powiązanie zapisów dokonanych 

w księgach rachunkowych z poszczególnymi dowodami źródłowymi stanowiącymi 

podstawę do dokonania tych zapisów (protokół kontroli str. 12), 

− wykazywaniu stanu należności i zobowiązań w wysokościach stanowiących „per 

saldo” strony Wn i Ma kont 201 i 221 (protokół kontroli str. 24-25), 

− prowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 011 w zakresie gruntów dla wszystkich 

działek łącznie oraz niewyksięgowanie z ewidencji tego konta wcześniej sprzedanego 

składnika majątkowego, co skutkowało zawyżeniem w księgach rachunkowych na dzień 

31.12.2006 r. wartości środków trwałych o kwotę 8.300 zł (protokół kontroli str. 164 i 

166), 

− opóźnieniu w wystawianiu dowodów OT co skutkowało zaniżeniem umorzenia 

środków trwałych o kwotę 27.302,34 zł (protokół kontroli str. 165). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor referatu finansowego, Skarbnik oraz Z-ca Wójta i 

Wójt Gminy. 
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3. Zaniechanie żądania złożenia przez podatników informacji o posiadanych gruntach oraz 

budynkach wg wzoru ustalonego przez Radę Gminy, niezbędnej do ustalenia podstawy 

podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości, w sytuacji gdy złożenie takiej 

informacji było wymagane przepisami prawa, 

(protokół kontroli str. 42, 46, 49-50). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. podatkowych oraz Wójt Gminy. 

4. Nieprawidłowe ustalenie wymiaru podatku rolnego, co spowodowało jego pobranie w 

wysokości zawyżonej o kwotę 364,00 zł, 

(protokół kontroli str. 42-43). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. podatkowych oraz Wójt Gminy. 

5. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji zaległości podatkowych 

polegające na: 

− niewystawianiu lub nieterminowym wystawianiu tytułów wykonawczych, (protokół 

kontroli str. 67-69, 71), 

− dopuszczeniu do przedawnienia się należności gminy na skutek braku czynności 

windykacyjnych oraz zabezpieczenia hipotecznego na łączną kwotę 15.650,90 zł, (protokół 

kontroli str. 69-70), 

− niezgłoszeniu do masy upadłości dłużnika należności na łączną kwotę 19.457,30 zł, 

(protokół kontroli str. 71). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor zajmujący się windykacją zaległości podatkowych, 

Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

Nieprawidłowości w zakresie windykacji powtórzyły się pomimo informacji Wójta 

zawartej w piśmie Nr Or. 0911-1/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. stwierdzającej, iż 

zobowiązano inspektora ds. księgowości podatkowej do podejmowania działań 

windykacyjnych terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami, że na wszystkie 

zaległości podatkowe zostały wysłane upomnienia a tytuły wykonawcze są wystawiane na 

wszystkie zaległości oraz, że Skarbnik zastał zobowiązany do zwiększenia nadzoru i 

kontroli nad windykacją należności podatkowej. Z powyższego wynika, iż działania 

Wójta nie przyniosły oczekiwanego skutku, a pracownik odpowiedzialny za ten stan 

rzeczy nie respektuje obowiązujących przepisów i poleceń Wójta. 

6. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa polegające m.in. na: 

− niezaliczaniu wpłat zaległego podatku proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości 

podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę (protokół kontroli str. 70, 71), 
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− nienaliczaniu odsetek za zwłokę w zapłacie w sytuacjach nie dotrzymania przez 

podatników terminu płatności zaległości podatkowej określonego decyzją w sprawie 

rozłożenia zapłaty na raty (protokół kontroli str. 70, 72). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor zajmujący się windykacją zaległości podatkowych 

oraz Skarbnik Gminy. 

7. Naruszenie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie 

określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie 

nieruchomości oraz rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości polegające na: 

− nieokreśleniu niektórych wymaganych danych w ogłoszeniach o przetargach na 

sprzedaż nieruchomości, w tym m. in. informacji o cenie wywoławczej (protokół 

kontroli str. 77, 80, 81), 

− nieujęciu niektórych wymaganych danych w protokołach z przetargów na sprzedaż 

nieruchomości (protokół kontroli str. 78, 80-81, 82), 

− niesporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 

(protokół kontroli str. 84), 

− nieokreśleniu niektórych wymaganych danych w wykazie nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz niepodanie do publicznej wiadomości 

informacji o wywieszeniu tego wykazu (protokół kontroli str. 83), 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. nieruchomości, Przewodniczący komisji 

przetargowej, Z-ca Wójta oraz Wójt Gminy. 

8. Zawarcie umów użyczenia nieruchomości na okres powyżej 3 lat bez stosownego 

upoważnienia Rady Gminy, 

(protokół kontroli str. 86-87). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

9. Zaniechanie prawidłowego rozliczenia dotacji i nieustalenie kwoty podlegającej zwrotowi 

do budżetu w sytuacji, gdy podmiot, który ją otrzymał tj. Stowarzyszenie Artystyczne 

„Spotkanie” wydatkował dotację niezgodnie z przeznaczeniem, 

(protokół kontroli str. 100-103), 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy oraz Wójt. 

Powyższa nieprawidłowość może wyczerpywać przesłanki naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych. 
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10. Naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające m. in. na: 

− niezamieszczeniu w ogłoszeniach o przetargach opisu warunków udziału w 

postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

(protokół kontroli str. 124, 137, 143, 148, 152-153, 156), 

− nieprawidłowym ustaleniu wartości zamówienia poprzez nieuwzględnienie w nim 

wartości zamówień uzupełniających (protokół kontroli str. 144-145), 

− dopuszczeniu do udziału w postępowaniu oferty nie spełniającej wymagań 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonej przez oferenta, któremu 

następnie na podstawie tej oferty udzielono zamówienia (protokół kontroli str. 146), 

− bezpodstawnym dokonaniu poprawek w ofercie podmiotu ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia publicznego (protokół kontroli str. 149-150, 151-152), 

− niesporządzeniu protokołu z przeprowadzonego postępowania dotyczącego 

zamówienia na dowóz uczniów do szkół w roku 2005 (protokół kontroli str. 116-117), 

− niezłożeniu oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego przez osoby biorące udział w postępowaniu w 

imieniu zamawiającego (protokół kontroli str. 116-117,133), 

− udzieleniu zamówienia na dowóz uczniów do szkół w 2006 r. bez stosowania 

przepisów ustawy (protokół kontroli str. 131-134). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. zamówień publicznych oraz Wójt Gminy. 

Wymienione nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów, o których mowa w 

art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie 

1. Nieprzestrzeganiu przepisów ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 

finansów publicznych i przepisów wewnętrznych polegające m.in. na: 

− nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości roku 

obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metod wyceny 

aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposobu prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, opisu systemu informatycznego, a ponadto nieokreśleniu systemu 

służącego ochronie danych i ich zbiorów, (protokół kontroli str. 175-176), 
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− nieprawidłowym księgowaniu należności z tytułu wypłaconych zaliczek 

alimentacyjnych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (protokół 

kontroli str. 189-190, 200-201), 

− braku zgodności pomiędzy ewidencją analityczną i syntetyczną do konta 130 

(protokół kontroli str. 192), 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa i Kierownik GOPS. 

2. Zaniechanie naliczenia i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników 

zatrudnionych na czas określony, za rok 2005 w kwocie łącznej 1.417,94 zł oraz za 2006 r. w 

kwocie łącznej 1.386,51 zł,  

(protokół kontroli str. 197-200). 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa oraz Kierownik GOPS. 

3. Zaniżenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2006 r. o kwotę 1.146,38 zł, 

(protokół kontroli str. 201-202). 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa GOPS. 

4. Wypłacenie w 2006 r. dodatkowych wynagrodzeń pracownikom za obsługę świadczeń 

rodzinnych, niezgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego,  

(protokół kontroli str. 195-197). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GOPS. 

 
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: 

Urząd Gminy 

1. Uzupełnić obowiązujące procedury kontroli stosownie do przepisu art. 47 ust. 3 ustawy z 

dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).  
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2. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. Bezwzględnie przestrzegać zasad 

rachunkowości wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 

1020) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad 

rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych 

należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz.U. nr 112, poz. 761). Uzupełnić dokumentację opisująca przyjęte zasady rachunkowości. 

Zaprowadzić brakującą ewidencję księgową a prowadzoną błędnie poprawić. 

3. Wyegzekwować od podatników będących osobami fizycznymi, do tego zobowiązanych 

złożenie informacji na podatek rolny, leśny oraz podatek od nieruchomości wg wzoru 

ustalonego uchwałami Rady Gminy. W przypadku niezłożenia przedmiotowych 

dokumentów stosować procedury określone w art. 274 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). 

4. Skorygować błędnie ustalony podatek rolny od gruntów sklasyfikowanych jako rowy, 

stosownie do przepisu art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.). 

5. Wzmocnić nadzór nad działalnością związaną z windykacją należności. Wprowadzić w 

życie mechanizmy kontroli finansowej mające na celu niedopuszenie do przedawnienia 

należności gminy. Wyeliminować nieprawidłowości polegające na niewystawianiu lub 

nieterminowym wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych. Czynności 

windykacyjne podejmować w terminach i na zasadach określonych w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 137, poz. 1541 z późn. 

zm.). Przy zgłaszaniu wierzytelności wobec podmiotu będącego w upadłości 

bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo 

upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.). Dokonać zgłoszenia 

wszystkich wierzytelności wobec dłużników będących w upadłości, stosownie do 

przepisu art. 239 cyt. ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.  



 8 

Wyciągnąć konsekwencje wobec pracowników, którzy dopuścili do powtórzenia się tych 

samych nieprawidłowości w trakcie dwóch kolejnych kontroli kompleksowych. 

6. Wpłaty podatników zaliczać proporcjonalnie na poczet zaległości podatkowej i kwoty 

odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości do 

kwoty odsetek za zwłokę zgodnie z przepisami art. 55 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).W 

przypadku niedotrzymywania przez podatników terminu zapłaty odroczonego podatku lub 

zaległości podatkowej naliczać odsetki za zwłokę na postawie uregulowań art. 49 § 2 cyt. 

ustawy Ordynacja podatkowa. 

7. Opracować i wdrożyć procedury nadzorcze w zakresie sprzedaży oraz wydzierżawiania 

nieruchomości, które zapewnią przestrzeganie procedur wynikających z ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r nr 261, poz. 

2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 

nr 207, poz. 2108), a w szczególności wyeliminują nieprawidłowości w zakresie 

dokumentacji związanej ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości komunalnych. 

8. Zaprzestać zawierania umów użyczenia nieruchomości gminnych z naruszeniem zakresu 

upoważnienia wynikającego z postanowień uchwały Rady Gminy nr XXIX/173/2002 z dnia 27 

czerwca 2002 r. Umowy użyczenia zawarte przez Wójta na okres powyżej 3 lat doprowadzić do 

zgodności z uregulowaniami zawartymi w wymienionej uchwale Rady Gminy. 

9. Podjąć działania w celu ustalenia i wyegzekwowania kwoty dotacji, która została 

wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie Artystyczne „Spotkanie”.  

10. Podjąć skuteczne działania w zakresie nadzoru i kontroli finansowej mające na celu 

niedopuszczenie do powstawania nieprawidłowości związanych z udzielaniem zamówień 

publicznych. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzić z należytą 

starannością z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

1. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. Uzupełnić dokumentację opisującą 

przyjęte zasady rachunkowości. Bezwzględnie przestrzegać zasad rachunkowości 
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wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 

2. Dokonać prawidłowego naliczenia i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 

r. i 2006 r. pracownikom zatrudnionym w tych latach na czas określony, stosownie do 

przepisu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 

dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.). 

3. Dokonać prawidłowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z 

przepisami art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) w związku z § 1 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie 

sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, poz. 168 z późn. zm.). 

4. Sposób ustalania wszystkich składników wynagrodzeń pracowników, w tym również 

wynagrodzeń za obsługę świadczeń rodzinnych doprowadzić do zgodności z przepisami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania 

pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 146, poz. 1222 z późn. zm.), do czego zobowiązują 

przepisy art. 123 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 

z późn. zm.) w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach 

samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.). 

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

obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego 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 
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Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 


