
 
 

 
Opole,  26 stycznia 2006 r. 

ZK-401-25/05 
 
 
 
 
       Pan 

                                                        Zbigniew Furs 

                                                                            Wójt Gminy Olszanka 

 

 
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 

2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 08 września 2005r. do 15 

listopada 2005r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę gospodarki finansowej gminy za rok 2004 i 

I półrocze 2005r. oraz zadłużenia j.s.t. w latach 2003-2004 i I półroczu 2005r.  

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentacyjną, obejmując nią losowo wybrane operacje 

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

dokumentację udostępnioną w trakcie kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w 

działalności gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa i 

brakiem właściwego nadzoru. Kontrola wykazała ponowne występowanie nieprawidłowości 

dotyczących sprzedaży nieruchomości stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli 

kompleksowej gospodarki finansowej gminy, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków 

pokontrolnych z dnia 14 sierpnia 2001 r. nie powinno mieć miejsca.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości zostały w trakcie kontroli usunięte, a 

dotyczy to m. in.: 

− uzupełnienia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, wprowadzenia 

nowej instrukcji inwentaryzacyjnej oraz aktualizacji instrukcji w sprawie gospodarki 

drukami ścisłego zarachowania,  
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− wyrównania zaniżonej nagrody jubileuszowej Wójta, 

− udzielenia przez Wójta Gminy pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Centrum 

Informacji do działania jednoosobowo,  

− wezwania podatnika do skorygowania deklaracji na podatek od środków transportowych, 

− przesłania do RIO w Opolu skorygowanych sprawozdań Rb - 27S, Rb PDP za 2004 r. i I 

półrocze 2005 r.,  

− usunięcia nieprawidłowości w zakresie opłaty skarbowej poprzez pobranie opłat i  

dokonanie stosownych adnotacji na dokumentach, 

− złożenia oświadczenia o odpowiedzialności materialnej przez osoby pełniące zastępstwo 

w kasie. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 29 listopada 2005 r. 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Nieprzestrzeganie zasad rachunkowości wynikających z ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz przepisów wewnętrznych, polegające na: 

− nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 130 oraz do konta 400 według 

podziałek klasyfikacji budżetowej (protokół kontroli str. 19, 129), 

− nieprowadzeniu ewidencji odpisów aktualizujących należności na koncie 290 

(protokół kontroli str. 32), 

− księgowaniu operacji gospodarczych  niezgodnie z zasadami funkcjonowania kont 

(protokół  kontroli str. 37, 98, 99), 

− dokonywaniu korekt błędnych zapisów w dowodach księgowych bądź w ewidencji 

księgowej w sposób nieprawidłowy (protokół kontroli str. 24, 28, 131, 138); 

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą inspektor ds. księgowości, Wójt Gminy i 

Skarbnik; 

− braku bieżącego ewidencjonowania zmian w stanie majątku oraz sporządzaniu z 

opóźnieniem  wewnętrznych   dokumentów  księgowych  OT   (protokół  kontroli  str. 

167- 169); 
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Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki 

nieruchomościami, inspektor ds. księgowości budżetowej oraz specjalista Wydziału 

Finansowego a z nadzoru Skarbnik Gminy. 

2. Nieprzestrzeganie procedur wewnętrznych w zakresie udzielania i rozliczania zaliczek, 

polegające na  udzielaniu zaliczek osobom niebędącym pracownikami Urzędu, udzielaniu 

kolejnych zaliczek bez rozliczenia się z zaliczek poprzednio pobranych, nieterminowym 

rozliczaniu zaliczek, 

(protokół kontroli str. 40-41). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. księgowości budżetowej oraz osoby udzielające 

zaliczek – Wójt, Skarbnik i Sekretarz Gminy. 

3.   Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej polegające na 

niesporządzaniu  sprawozdań jednostkowych Rb-27S o dochodach, Rb-28S o wydatkach, 

Rb-Z o stanie zobowiązań  i Rb-N o stanie należności dla urzędu gminy jako jednostki 

budżetowej i niektórych podległych jednostek organizacyjnych oraz nieegzekwowanie od 

kierowników jednostek organizacyjnych sporządzania i przekazywania wymienionych 

sprawozdań, 

(protokół kontroli str. 51-53, 83). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy, Skarbnik oraz kierownicy jednostek 

organizacyjnych. 

4. Niedopełnienie przez organ podatkowy obowiązku weryfikacji deklaracji na podatek od 

nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych, 

(protokół kontroli str. 85, 89-90, 92). 

Odpowiedzialność ponoszą referenci ds. wymiaru podatków i opłat oraz Wójt Gminy. 

5. Nieprzedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie opłaty targowej, 

(protokół kontroli str. 93-94).  

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

6. Naruszenie przepisów o drogach publicznych polegające na wydaniu zezwoleń na zajęcie 

pasa drogi na podstawie niekompletnych wniosków oraz wydanie zezwolenia ze 

znacznym opóźnieniem zawierającego nieaktualne dane w zakresie terminu zajęcia pasa, 

(protokół kontroli str. 106-107). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska oraz Wójt Gminy.  
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7. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności podatkowych 

polegające na niewysyłaniu upomnień bądź niewystawianiu tytułów wykonawczych, 

(protokół kontroli str. 112-113).  

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. finansowych, Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

8. Naruszenie przepisów o gospodarce nieruchomościami polegające na niezamieszczeniu 

ogłoszenia o przetargu w prasie lokalnej, niezamieszczeniu w wykazach nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży opisu nieruchomości, w ogłoszeniu o przetargu i protokole 

z przeprowadzonego przetargu informacji o obciążeniach nieruchomości,  

zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość, wyjaśnieniach i 

oświadczeniach złożonych przez oferentów, 

(protokół kontroli str. 116-123). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki 

nieruchomościami oraz Wójt. 

Powyższe nieprawidłowości powtórzyły się pomimo stwierdzenia przez Wójta w 

informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych Nr Or. 0910-1/2001 z dnia 

14.08.2001r., iż zobowiązano inspektora ds. mienia gminnego do przestrzegania 

przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami  oraz, że zostanie opracowana 

procedura nadzoru nad działalnością związaną ze sprzedażą nieruchomości. Kontrola 

wykazała, że podjęte przez Wójta działania okazały się nieskuteczne. 

9. Dokonywanie wypłat nagród jubileuszowych z opóźnieniem, 

(protokół kontroli str. 134). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. prowadzący sprawy kadr a z nadzoru Sekretarz 

Gminy. 

10. Zaniżenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2004r. o kwotę 1.022,65 

zł, nieterminowe przekazanie odpisu na wyodrębniony rachunek funduszu, 

(protokół  kontroli   str. 142-143). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. zdrowia i bhp oraz Wójt Gminy. 

11. Niesporządzenie planów wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy oraz niewykazanie 

w informacji o stanie mienia komunalnego dochodów z tytułu najmu i dzierżawy, 

(protokół kontroli str. 165). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 
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Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance z/s w 

Krzyżowicach 

1. Nieprowadzenie ewidencji szczegółowej do kont rozrachunkowych w podziale na 

poszczególne jednostki budżetowe, 

(protokół kontroli str. 53). 

2. Niepodejmowanie działań w celu rozliczenia sald kont rozrachunkowych figurujących w 

księgach od 2001 roku, 

(protokół kontroli str. 57-60). 

3. Brak należytej staranności przy zlecaniu prac i rozliczaniu ich wykonania, bezpodstawne 

przekazanie środków budżetowych na konto depozytowe za nierozliczone prace, 

(protokół kontroli str. 58-60). 

4. Nieujęcie w sprawozdaniach Rb-Z za okres od początku roku do dnia 31.12.2004r. i za 

okres od początku roku do dnia 30.06.2005r. wszystkich sald kont rozrachunkowych 

podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach,  

(protokół kontroli str.  57, 61). 

5. Dopuszczenie do nieterminowego regulowania zobowiązań,  

(protokół kontroli str. 61). 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Kierownik i Główna księgowa 

GZE-ASiP.  

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach 

1. Nieujęcie w sprawozdaniu Rb-Z za okres od początku roku do dnia 31.12.2004r. 

wszystkich sald kont rozrachunkowych podlegających wykazaniu w tym sprawozdaniu, 

(protokół kontroli str. 76, 77). 

2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań jednostki, co skutkowało zapłatą odsetek karnych  

za okres objęty kontrolą w kwocie 549,21 zł, 

(protokół kontroli str. 78). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik i Główna księgowa GOKiS.  

Gminne Centrum Informacji w Olszance z/s w Przylesiu 

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1994r. o rachunkowości oraz 

rozporządzenia Ministra Finansów, polegające na : 



 6 

− 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 (protokół kontroli str. 179), 

− nieustaleniu obowiązku prowadzenia ewidencji analitycznej do konta 130 – Rachunek 

bieżący jednostek budżetowych oraz niezamieszczeniu w wykazie kont stosowanych 

przez jednostkę konta pozabilansowego 998 i konta bilansowego101 – Kasa pomimo, 

że wystąpiły operacje gospodarcze podlegające ewidencjonowaniu na tych kontach 

(protokół kontroli str. 129),  

− nieustaleniu wykazu ksiąg rachunkowych stosowanych przez jednostkę oraz 

nieokreśleniu techniki prowadzenia tych ksiąg (protokół kontroli str. 180), 

− nienumerowaniu zapisów w dzienniku, nieokreśleniu rodzaju dowodu księgowego 

stanowiącego podstawę zapisu, niewskazywaniu sposobu ujęcia dowodów w księgach 

rachunkowych (protokół kontroli str. 182), 

− nieprawidłowe poprawianie błędów w zapisach księgowych (protokół kontroli 

str. 183), 

− nieujęciu w księgach operacji związanych z obrotem gotówką, niezałączeniu raportów 

kasowych do zbioru dowodów księgowych (protokół kontroli str. 186).  

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GCI. 

2. Nieopracowanie i nie wdrożenie procedur kontroli finansowej,  

(protokół kontroli str. 180-181). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GCI. 

3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej GCI przez główną księgową 

GOKiS,  niebędącą pracownikiem tej jednostki, 

(protokół kontroli str. 181). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GCI. 

4. Bezpodstawne pobieranie dochodów przez Kierownika GCI, 

(protokół kontroli str. 184-185). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GCI i Wójt Gminy. 

5. Dokonywanie wydatków z tytułu wynagrodzenia Kierownika GCI bez sporządzenia list 

płac i bez zatwierdzenia tych wydatków przez Wójta Gminy, 

(protokół kontroli str. 190). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GCI. 
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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. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie 

rachunkowości. Ewidencję prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 

1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz przepisami 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w spawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów j.s.t. oraz niektórych 

jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 153, poz. 152) i Zakładowego Planu 

Kont. 

2. Wyeliminować nieprawidłowości związane z udzieleniem i rozliczaniem zaliczek. 

Przestrzegać ustalonych w tym zakresie przepisów wewnętrznych. 

3. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości dotyczących 

sprawozdawczości budżetowej. Przestrzegać obowiązku sporządzania i przekazywania 

wszystkich sprawozdań przez jednostki wskazane w  § 4  rozporządzenia  Ministra 

Finansów z dnia 13 marca 2001r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 24, 

poz. 279 z  późn. zm.), egzekwować od kierowników tych jednostek sporządzanie i 

przekazywanie sprawozdań jednostkowych. Opracować i wdrożyć procedury 

zapewniające sprawowanie bieżącej  kontroli  w zakresie sprawozdawczości budżetowej. 

4. Dokonywać bieżącej weryfikacji deklaracji podatkowych stosownie do przepisów art. 272 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z pózn. 

zm.). 

5. Przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie opłaty targowej  zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 

2002 r. Dz.U. nr 9  poz. 84 z późn. zm.). 
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6. Zapewnić przy wydawaniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego przestrzeganie procedur 

wynikających z  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. 

nr 71, poz. 838, z późn. zm.1)) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 

2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 

(Dz.U. nr 140 poz. 1481). 

7. Wyeliminować nieprawidłowości dotyczące windykacji należności podatkowych. 

Czynności windykacyjne podejmować w terminach i na zasadach określonych w 

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

przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 137, poz. 

1541 z pózn. zm.). 

8. Wdrożyć rozwiązania gwarantujące przy sprzedaży nieruchomości przestrzeganie 

procedur wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. nr 115 poz. 741 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). Wyciągnąć 

konsekwencje służbowe w stosunku do osób winnych dopuszczenia do ponownego 

wystąpienia tych samych nieprawidłowości. 

9. Przestrzegać obowiązku niezwłocznego wypłacania nagród z chwilą upływu okresu 

uprawniającego pracowników do ich otrzymania stosownie do przepisów § 12 ust. 4 i 5 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie wynagradzania i 

wymogów kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach 

gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz. 264). 

10. Skorygować wysokość odpisu  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odpis 

naliczać i przekazywać w terminach określonych przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. 

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( j.t. Dz.U. z 1996r. nr 70, poz. 335 z późn. 

zm.). 

11. Sporządzić plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Olszanka  zgodnie z art. 23 

ust.1 pkt. 3 w związku z art. 25 ust. 2 i 3 oraz z art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późn. zm.). 

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzać zgodnie z przepisami art. 180 ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104). 
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Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance z/s w 

Krzyżowicach 

1. Zaprowadzić  ewidencję szczegółową kont rozrachunkowych w celu umożliwienia 

sporządzania sprawozdań budżetowych wg poszczególnych jednostek oświatowych, 

stosownie do przepisów §12 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 

grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla 

budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek 

sektora  finansów   publicznych  ( Dz.U. nr 153, poz.1752). 

2. Przeprowadzić weryfikację zobowiązań figurujących w księgach rachunkowych w celu 

ustalenia ich realności. Dokonać rozliczenia sald w kwocie 865,65 zł i 2.500 zł. 

3. Wyeliminować nieprawidłowości polegające na braku staranności przy zlecaniu i 

rozliczaniu robót, w szczególności zatwierdzać wydatki do wypłaty w oparciu o 

wymaganą dokumentację - umowy, kosztorysy, protokoły zdawczo-odbiorcze oraz 

dokonywać płatności zgodnie z postanowieniami umownymi.  

4. Bezwzględnie przestrzegać zasad sporządzania sprawozdań budżetowych, określonych w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej. 

5. Wyeliminować przypadki nieterminowego regulowania zobowiązań, wydatki planować w 

sposób zapewniający terminową realizację wymagalnych płatności, stosownie do 

przepisów art. 35 ust. 3 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach 

1. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości związanych ze 

sporządzaniem sprawozdań Rb-Z, przestrzegać w tym zakresie zasad sporządzania 

sprawozdań budżetowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 

grudnia 2001r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie 

państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek  sektora finansów 

publicznych (Dz.U. nr 148, poz. 1653). 

2. Wzmocnić nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań celem niedopuszczenia do 

zapłaty odsetek karnych, przestrzegać zasad wydatkowania środków w wysokości i 

terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, stosownie do przepisów 

art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 
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Gminne Centrum Informacji w Olszance z/s w Przylesiu 

1. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie 

rachunkowości. Uzupełnić braki w posiadanej dokumentacji opisującej przyjęte zasady 

rachunkowości stosownie do przepisów wynikających z art. 10 ustawy z dnia 29 września 

1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Ewidencję 

księgową prowadzić zgodnie z przepisami cyt. ustawy oraz rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w spawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 

planów kont dla budżetu państwa, budżetów j.s.t. oraz niektórych jednostek sektora 

finansów publicznych (Dz.U. nr 153, poz. 152) i zakładowego planu kont.  

2. Opracować i wdrożyć procedury kontroli finansowej stosownie do przepisów art. 47 cyt. 

ustawy o finansach publicznych. 

3. Zapewnić wykonywanie funkcji głównego księgowego przez osobę będącą pracownikiem 

GCI stosownie do przepisów art. 45 ustawy o finansach publicznych. 

4. Zaprzestać pobierania dochodów za usługi świadczone przez GCI. 

5. Dokonywać wypłat wynagrodzeń Kierownikowi GCI w oparciu o źródłowe dowody 

księgowe – listy płac, po ich zatwierdzeniu  przez Wójta Gminy.  

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  

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 


