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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  18 października 2005 r. do 

18 listopada 2005 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę problemową zadłużenia jednostki 

samorządu terytorialnego w latach 2003-2004 i I półroczu 2005 r. 

W toku kontroli ustalono, iż zaciągnięcie kredytów, pożyczek i innych zobowiązań 

poprzedzone zostało stosownymi uchwałami bądź upoważnieniami Rady Miejskiej, a relacja 

łącznej kwoty faktycznego zadłużenia gminy na koniec roku budżetowego 2003 i 2004 do 

wykonanych dochodów oraz na koniec I półrocza 2005 r. do planowanych dochodów, nie 

przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika długu (60%). Również prawidłowa była relacja 

łącznej kwoty przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym 

roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek – nie przekraczała 15% planowanych na dany 

rok budżetowy dochodów. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 28 listopada 2005 r.  
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W trakcie kontroli zadłużenia w nadzorowanej jednostce organizacyjnej gminy, tj. Ośrodku 

Kultury w Byczynie stwierdzono nieprzeprowadzenie kontroli finansowej w zakresie 

przestrzegania procedur kontroli, obejmującej co najmniej 5% wydatków tej jednostki 

(protokół kontroli str. 34-35). 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Burmistrz. 

W związku z powyższym wnoszę o wdrożenie skutecznych rozwiązań 

zapewniających przeprowadzenie w każdym roku budżetowym kontroli przestrzegania 

realizacji ww. procedur kontroli finansowej w nadzorowanej jednostce, stosownie do 

postanowień art. 46 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.  nr 249, 

poz. 2104). 

  

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  wymienionego wniosku pokontrolnego lub 

o przyczynach jego niewykonania. Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu 

wniosku w myśl art. 27 ww. ustawy stanowi wykroczenie. 

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 Miejska 

 

 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 
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