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ZK-401-32/04 
 
 
 
       Pan 

       Józef  Małek 

       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 

2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 14 czerwca 2004 r. do 

4 sierpnia  2004 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

gminy za 2003 r.  

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentacyjną, 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 niektórych nieprawidłowości stwierdzonych podczas 

poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy w zakresie dokonywania 

wydatków oraz zaciągania zobowiązań finansowych z przekroczeniem granic kwot 

określonych w planie finansowym, windykacji zaległości podatkowych, sprzedaży mienia 

komunalnego, nieterminowego księgowania operacji gospodarczych, zawierania umów 

powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych bez kontrasyganty Skarbnika, oraz 

zamówień publicznych, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 

26 czerwca 2001 r. nie powinno mieć miejsca. 

 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
W  OPOLU 

Tel. centr. 453 - 86 - 36, 37 
Tel/Fax - 453 - 73 - 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

45 - 052 OPOLE        
ul. Oleska 19a 
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Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte, a dotyczyło to między innymi: 

− rozliczenia nieprawidłowo naliczonego i wypłaconego wynagrodzenia pracowników 

Urzędu Gminy,  

− wypłaty pracownikom kwot, o które zostały zaniżone nagrody jubileuszowe i odprawy 

emerytalno-rentowe w łącznej wysokości 2.278,27 zł – wypłata miała miejsce w dniu 

16.07.2004 r., 

− korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 

− wypłacenia kwoty w wysokości 64,06 zł z tytułu wyrównania błędnie rozliczonego 

wyjazdu służbowego poza granice kraju. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 5 sierpnia 2004 r.  

Do ustaleń zawartych w protokole kontroli zastrzeżeń nie wniesiono. 

I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia kontroli 5% wydatków w Urzędzie i 

jednostkach organizacyjnych gminy, 

(protokół kontroli str. 10). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

2. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1994 r. o rachunkowości, 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości 

i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych 

jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 

2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 

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

− nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości unormowań 

w zakresie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i 

opłat (protokół kontroli str. 30), 

− niewłaściwym określeniu w Zakładowym Planie Kont zasad prowadzenia ewidencji 

analitycznej do konta 400 – „koszty wg rodzaju” (protokół kontroli str. 8), 

− niewłaściwym prowadzeniu ewidencji analitycznej do kont 101 „kasa” oraz 221 

„należności z tytułu dochodów budżetowych” (protokół kontroli str. 16-17, 22), 
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− prowadzeniu ksiąg rachunkowych nie oznaczonych nazwą rodzaju księgi rachunkowej 

i nazwą programu przetwarzania oraz bez wyraźnego oznaczenia co do roku 

obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia wydruku (protokół kontroli 

str. 30), 

− nieterminowym przeprowadzeniu inwentaryzacji należności w Urzędzie Gminy oraz 

Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej w Branicach (protokół kontroli str. 

26, 114-115), 

− dokonywaniu zapisów księgowych nie zawierających daty dokonania operacji 

gospodarczej, określenia rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego, 

oznaczenia kont, których dotyczą oraz daty zapisu (protokół kontroli str. 30-31), 

− nieprowadzeniu wymaganych ksiąg rachunkowych w zakresie rozrachunków z 

inkasentami podatków lokalnych oraz zbiorczego zobowiązania pieniężnego wsi 

(protokół kontroli str. 31), 

− nieujmowaniu w ewidencji księgowej należności gminy z tytułu odsetek za zwłokę w 

zapłacie podatków (protokół kontroli str. 31), 

− ewidencjonowaniu operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych, w okresie 

sprawozdawczym innym niż ten, w którym zdarzenia miały miejsce oraz nieujęciu w 

ewidencji środków trwałych zakończonej inwestycji (protokół kontroli str. 93, 95-96, 

98).  

Powyższe wystąpiło ponownie pomimo stwierdzenia Wójta Gminy w informacji z 

dnia 26 czerwca 2001 r., iż wdrożono komputerowy system księgowania oraz 

zobowiązano pracownika do starannego wykonywania wszelkich prac związanych z 

przygotowaniem, sprawdzaniem oraz dekretowaniem dokumentów celem 

wyeliminowania nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli. 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Gł. Specjalista ds. realizacji 

budżetu, kasjer, były inspektor ds. mienia komunalnego, inspektor ds. księgowości 

podatkowej i Główna Księgowa ZBGK. 

3. Zaciągnięcie zobowiązania finansowego poprzez zawarcie umowy nr IR-7040/2-N/2003 z 

dnia 22 września 2003 roku o wartości 19.902,00 zł, które przekroczyło kwotę ustaloną w 

planie finansowym jednostki o kwotę 4.572,80 zł, 

(protokół  kontroli str. 24-26). 

Naruszenie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet 

wyczerpuje przesłanki stanowiące o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 
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Odpowiedzialność ponosi  Wójt Gminy. 

Powyższe wystąpiło pomimo stwierdzenia przez Wójta Gminy w informacji o wykonaniu 

wniosków pokontrolnych z dnia 26 czerwca 2001 r., iż pisemnie zobowiązano wszystkich 

pracowników Urzędu Gminy, aby przed podejmowaniem decyzji powodujących 

zaciągnięcie zobowiązania informowali się o możliwościach realizacji wydatków u 

Skarbnika Gminy. 

4. Zaniechanie opracowania przez Wójta Gminy harmonogramu realizacji dochodów i 

wydatków budżetu gminy na rok 2003, 

(protokół kontroli str. 29). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

5. Nieprawidłowe udzielanie ulg i zwolnień w podatku rolnym, poprzez ustalenie błędnego 

okresu ich stosowania, co spowodowało zaniżenie dochodów gminy na łączną kwotę 

1.643,30 zł, 

(protokół kontroli str. 38). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. wymiaru podatków oraz Wójt Gminy. 

6. Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdań Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów 

podatkowych i Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2003 r. 

polegające na wykazaniu skutków udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w 

wysokości zaniżonej o 138,88 zł, 

(protokół kontroli str. 44-45). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. wymiaru podatków oraz Wójt Gminy.  

7. Nieterminowe wydawanie decyzji w sprawach umorzenia zaległości podatkowych oraz 

niepowiadomienie stron o przyczynach niedotrzymania terminu i o nowym terminie 

załatwienia sprawy. Niezawarcie w wymienionych decyzjach uzasadnienia faktycznego, a 

w niektórych przypadkach również prawnego, 

(protokół kontroli str. 45-46). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

8. Zaniechanie ustalenia należności gminy z tytułu podatku od posiadania psów oraz części 

należności z tytułu podatku od środków transportowych, co było przyczyną, że w 2003 r. 

na rachunek gminy nie wpłynęły dochody o szacunkowej wartości 1.890,00 zł, oraz 

726,60 zł z tytułu nieopodatkowania pojazdu ciężarowego, 

(protokół kontroli str. 43, 46-47). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy oraz podinspektor ds. podatkowych. 
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9. Bezpodstawne pobieranie opłaty administracyjnej od wpisu i zmiany wpisu w ewidencji 

działalności gospodarczej oraz pobieranie opłaty stałej od zgłoszenia wpisu bądź zmiany 

wpisu w ewidencji działalności gospodarczej pomimo zwolnienia od tych opłat 

wprowadzonego przez Radę Gminy, co było przyczyną, że gmina zrealizowała nienależne 

jej dochody w 2003 r. na łączną kwotę 920,00 zł oraz w 2002 r. na łączną kwotę 

1.310,00 zł, 

(protokół kontroli str. 48-50). 

Odpowiedzialność ponosi były inspektor ds. obsługi Rady Gminy oraz działalności 

gospodarczej i Wójt Gminy. 

10. Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności podatkowych 

polegające na nieterminowym wystawianiu tytułów wykonawczych bądź ich 

niewystawianiu, co było przyczyną, że w 2003 r. nie wpłynęły na rachunek gminy należne 

środki finansowe na łączną kwotę 10.593,00 zł, 

(protokół kontroli str. 50-51). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. podatków oraz Wójt Gminy. 

Powyższe wystąpiło pomimo stwierdzenia przez Wójta Gminy w informacji z dnia 26 

czerwca 2001 r., że zobowiązano pracowników księgowości budżetowej do wystawiania 

tytułów egzekucyjnych bez zbędnych opóźnień zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja 

podatkowa oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

11. Nieustalenie i niepobranie należnej opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 202,00 zł 

oraz zaniechanie gromadzenia przedmiotowych opłat na wyodrębnionym rachunku 

środków specjalnych, 

(protokół kontroli str. 54-56). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

12. Lokowanie wolnych środków budżetowych w banku innym niż bank wybrany do obsługi 

budżetu gminy bez upoważnienia Rady Gminy, 

(protokół kontroli str. 56-57). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy. 

13. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia 

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy polegające na 

niesporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, niezawarciu w 
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ogłoszeniu o przetargu wymaganych elementów oraz sprzedaży nieruchomości w drodze 

rokowań za obniżoną cenę pomimo braku podstaw do zastosowania tej drogi sprzedaży, 

(protokół kontroli str. 58-61). 

Odpowiedzialność ponosi były inspektor ds. mienia komunalnego oraz Wójt Gminy. 

Nieprawidłowości w zakresie dokumentacji związanej ze sprzedażą nieruchomości 

wystąpiły pomimo stwierdzenia przez Wójta Gminy w informacji z dnia 26 czerwca 

2001 r., że zobowiązano pracownika odpowiedzialnego za mienie komunalne do 

bezwzględnego przestrzegania wszystkich procedur oraz korzystania z pomocy radcy 

prawnego. 

14. Przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków określonych w planie 

finansowym,  

(protokół kontroli str. 64-66). 

Odpowiedzialność ponosi Gł. specjalista ds. realizacji budżetu, Sekretarz Gminy, 

Skarbnik Gminy, Z-ca Wójta Gminy i Wójt Gminy. 

Powyższe wystąpiło pomimo stwierdzenia przez Wójta Gminy w informacji z dnia 26 

czerwca 2001 r., że wydano polecenie Skarbnikowi Gminy oraz osobie upoważnionej 

przez Skarbnika do zatwierdzania dokumentów do wypłaty, do bezwzględnego 

przestrzegania limitów kwot na wydatki. 

15. Nieprawidłowe ustalenie kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla 

Wójta Gminy, co spowodowało zaniżenie wypłaconego wynagrodzenia o łączną kwotę 

3.440,64 zł, w okresie od stycznia 2003 r. do lipca 2004 r. 

(protokół kontroli str. 66-67). 

Odpowiedzialność ponosi Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt w zakresie 

przygotowania projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. 

16. Zawieranie umów powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych bez dokonania 

kontrasygnaty Skarbnika Gminy, 

(protokół kontroli str. 76-78, 82, 92). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy i Skarbnik Gminy w 

zakresie umów o udzielenie dotacji.  

Powyższe wystąpiło pomimo stwierdzenia przez Wójta Gminy w informacji o wykonaniu 

wniosków pokontrolnych z dnia 26 czerwca 2001 r., iż zobowiązano pracowników, którzy 

przygotowują umowy związane z realizacją zadań gminy do przedkładania ich 

Skarbnikowi Gminy celem dokonania kontrasygnaty.  



7 

 

17. Zaniechanie określenia w umowach o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do 

sektora finansów publicznych trybu kontroli wykonania zadania oraz zasad zwrotu 

niewykorzystanej części dotacji, 

(protokół kontroli str. 82). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

18. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych polegające m.in. na: 

− niedopełnieniu obowiązku posiadania kosztorysu inwestorskiego w odniesieniu do 

robót budowlanych (protokół kontroli str. 83-84), 

− zaniechaniu przesłania do uczestników postępowania o zamówienie publiczne 

ogłoszenia o wynikach postępowania (protokół kontroli str. 84, 91), 

− nieprawidłowym sporządzeniu dokumentacji podstawowych czynności związanych z 

postępowaniem (protokół kontroli str. 84), 

− zawarciu umowy w terminie krótszym niż 7 dni od ogłoszenia o wynikach 

postępowania (protokół kontroli str. 92), 

− nieprzekazaniu bądź opóźnieniu przekazania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji informacji cenowych z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz kopii ofert najkorzystniejszych (protokół kontroli str. 85, 87, 92). 

Powyższe naruszenie przepisów wystąpiło pomimo stwierdzenia przez Wójta Gminy 

w informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 26 czerwca 2001 r., że 

wniosek dotyczący wzmocnienia nadzoru nad udzielaniem zamówień publicznych 

przyjęto do realizacji. 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy. 

19. Naliczenie i wypłacenie dodatków mieszkaniowych w nieprawidłowych wysokościach na 

skutek nieprzestrzegania zasad ich ustalania, co spowodowało zaniżenie wypłaconych 

dodatków o kwotę 320,40 zł, 

(protokół kontroli str. 105-106). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. dodatków mieszkaniowych, p-poż., wojska i 

obrony cywilnej. 

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 
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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. Przeprowadzić kontrole finansowe co najmniej 5% wydatków jednostek podległych i 

nadzorowanych stosownie do wymogów art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości o regulacje w zakresie 

zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat stosowne 

do 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 25 

maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji 

podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 

50, poz. 511 z pźn. zm.). Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych 

nieprawidłowości dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych i inwentaryzacji 

należności. Ewidencję księgową prowadzić zgodnie z przepisami cyt. ustawy o 

rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości i 

planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz zasadami określonymi w ZPK.   

3. Podjąć skuteczne działania, w tym nadzorcze i kontrolne, celem wyeliminowania 

nieprawidłowości polegających na dokonywaniu wydatków budżetowych i zaciąganiu 

zobowiązań finansowych, które przekraczają granice kwot określone w planie 

finansowym jednostki. Przestrzegać zakresu upoważnień wynikających z przepisów art. 

92 pkt 3 i art. 132 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

4. Opracować harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy, w myśl 

przepisu art. 29 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych. 

5. Wzruszyć we właściwym trybie, wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1999 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wydane z naruszeniem 

prawa decyzje dotyczące udzielonych ulg i zwolnień od podatku rolnego. Ustalając termin 

ich stosowania kierować się zasadami określonymi w art 13d ust. 3 ustawy z dnia 15 

listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r. nr 94, poz. 431 z 

późn. zm.). 
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6. Przestrzegać zasad sporządzania sprawozdań budżetowych określonych w rozporządzeniu 

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

(Dz.U. nr 24, poz. 279 z późn. zm.).  Skorygować i przysłać do tut. RIO sprawozdanie 

Rb-PDP za I półrocze 2003 r.  

7. Wyeliminować praktykę umarzania zaległości podatkowych na podstawie decyzji nie 

zawierających uzasadnienia faktycznego bądź prawnego. Stosować w tym zakresie 

przepisy art. 210 § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 

nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Bezwzględnie przestrzegać terminów wydawania decyzji 

podatkowych, określonych w art. 139 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.  

8. Stosować w praktyce zasadę powszechności opodatkowania poprzez objęcie podatkiem 

od posiadania psów oraz podatkiem od środków transportowych wszystkich 

zobowiązanych podatników stosownie do przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 1992 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.). 

9. Dokonać zwrotu bezpodstawnie pobranych kwot opłaty administracyjnej od wpisu i 

zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej w łącznej wysokości 920,00 zł w 

2003 r. i 560,00 zł w 2002 r. oraz opłaty stałej od zgłoszenia wpisu bądź zgłoszenia 

zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 750,00 zł w 2002 r.  W 

zakresie naliczania i poboru opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej stosować przepisy art. 7a ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. 

Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.). 

10. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości polegających na 

niewystawianiu bądź nieterminowym wystawianiu tytułów wykonawczych. Działania 

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.). 

11. Pobierać opłaty za zajęcie pasa drogowego i odprowadzać na rachunek środka 

specjalnego stosownie do przepisów art. 40 i art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 71, poz. 838 z późn. zm.) oraz § 8 

ust. 1 i ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów o drogach publicznych (Dz.U. nr 6, poz. 33 z późn. 

zm.). Prawidłowo naliczyć i wyegzekwować niepobraną opłatę za zajęcie pasa 

drogowego.  
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12. Wolne środki budżetowe lokować w banku wybranym do obsługi budżetu gminy lub za 

zgodą Rady Gminy na rachunkach w innych bankach stosownie do przepisów art. 134 ust. 

1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 

z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

13. Wzmocnić nadzór i kontrolę nad działalnością związaną z gospodarowaniem 

nieruchomościami. Przestrzegać w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 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). 

14. Podjąć działania zmierzające do ustalenia poszczególnych składników wynagrodzenie 

Wójta Gminy w granicach kwot określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 

lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników 

samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach 

marszałkowskich (Dz.U. nr 33, poz. 264 z późn. zm.). 

15. Skutecznie wyeliminować powtarzającą się praktykę zawierania umów powodujących 

powstanie zobowiązań pieniężnych bez dokonania kontrasygnaty przez Skarbnika Gminy, 

tj. z naruszeniem przepisów art. 46 ust. 3 cyt. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym. 

16. Udzielać dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), a jeżeli dotyczą one innych zadań niż 

określone w tej ustawie, stosować zasady wynikające z art. 118 ust. 2 pkt 1 i 2 cyt. ustawy 

o finansach publicznych. 

 

17. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości związanych z 

udzielaniem zamówień publicznych. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzić z należytą starannością z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177). 

18. Podjąć działania zmierzające do rozliczenia nieprawidłowo ustalonych i wypłaconych 

dodatków mieszkaniowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 71, poz. 734 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady 
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Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. nr 156, 

poz. 1817). Opracować i wdrożyć procedury nadzoru nad działalnością związaną z 

naliczaniem dodatków mieszkaniowych. 

19. Wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do osób winnych dopuszczenia do 

ponownego wystąpienia tych samych nieprawidłowości, które stwierdzono podczas 

poprzedniej kontroli kompleksowej.   

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 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 Gminy 


