
 
 

  
 

Opole, 16 kwietnia 2008 r. 
 

NKO-401-10/07 
 
 

Pani 

Róża Malik 

Burmistrz Prószkowa 

 
 

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 7 listopada 2007 r. do 18 stycznia  

2008 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za rok 2006 i I 

półrocze 2007 roku oraz wybranych zagadnień w 2005 roku.   

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią losowo wybrane operacje 

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

dokumentację udostępnioną w trakcie kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości 

będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz wynikające z braku 

właściwego nadzoru.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte, a dotyczy to m. in.:   

− aktualizacji procedur kontroli finansowej, uzupełnienia zasad rachunkowości o brakujące 

elementy, ustalenia zasad funkcjonowania  konta 201 i 902 stosownie do obowiązujących 

przepisach prawa, 

− skorygowania w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP za 2006 r. błędnie wykazanych 

skutków decyzji w sprawie umorzeń, 
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− uregulowania zasad pracy komisji ds. przetargów i rokowań w niepełnym składzie oraz  

ustalenia zakresu czynności sekretarza komisji przetargowej w postępowaniach o 

udzielenie zamówienia publicznego,  

− wydania decyzji  w sprawie renty planistycznej oraz ujęcia dochodów z tytułu renty 

planistycznej w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej,  

− dostosowania zapisów w Zakładowym Planie Kont Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Prószkowie do obowiązujących przepisów prawa oraz zaprowadzenia 

prawidłowej ewidencji na koncie 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 15.02.2008 r. W 

dniu 18.02.2008 r. odmówiła Pani podpisania protokołu kontroli i złożyła pisemne 

wyjaśnienie co do przyczyn tej odmowy.  

Wyjaśnienie wykorzystane zostało przy formułowaniu ostatecznych wniosków zawartych w 

niniejszym wystąpieniu.  

 1 . 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 Miejski  

1. Nieprzestrzeganie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, rozporządzenia 

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

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego i  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w tej samej 

sprawie, polegające na: 

− prowadzeniu ewidencji księgowej na koncie 234, 201, 902, 139, 240 niezgodnie z 

zasadami funkcjonowania tych kont (protokół kontroli str. 20, 28, 36, 127 – 128, 130);  

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Zastępca 

Skarbnika,  Skarbnik i Burmistrz; 

− wykazaniu w księgach rachunkowych i w bilansie za 2006 r. sald kont rozrachunkowych w 

niewłaściwych kwotach, tj. zaniżeniu zobowiązań wykazanych na koncie 231 o kwotę 

28.974,70 zł oraz zawyżeniu zobowiązań wykazanych na  kontach  225 i 229 łącznie o 

kwotę 28.974,70 zł wskutek naliczenia i zaksięgowania składek należnych od pracownika i 

zaliczki na podatek dochodowy (protokół kontroli str. 21 - 22);   

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. księgowości budżetowej, Zastępca Skarbnika i 

Skarbnik Gminy; 
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− ewidencjonowaniu wadiów i zabezpieczenia należytego wykonania umów, wnoszonych 

przez wykonawców w formie gwarancji ubezpieczeniowych, na kontach bilansowych 140 

i 240 zamiast  na kontach pozabilansowych  (protokół kontroli str. 23);     

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Skarbnika i Skarbnik Gminy; 

− nieujęciu w księgach rachunkowych należności gminy w kwocie 65.962,96 zł oraz 

kosztów w kwocie 37.200 zł,  (protokół kontroli str. 30, 132);   

Odpowiedzialność ponoszą: radca prawny, inspektor ds. inwestycji, Zastępca Burmistrza  

oraz inspektor ds. księgowości budżetowej, Zastępca Skarbnika i Skarbnik Gminy;  

− nieujęciu w księgach rachunkowych czerwca 2007 r. zobowiązania gminy w kwocie 

135.469,99 zł, skutkiem czego było niewykazanie tego zobowiązania w sprawozdaniu 

Rb-28S za I półrocze 2007 r. (protokół kontroli str. 36);  

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. księgowości budżetowej i Skarbnik Gminy; 

− nieprowadzeniu ewidencji szczegółowej wg podziałek klasyfikacji budżetowej do 

konta 902 (protokół kontroli str. 127); 

Odpowiedzialność ponosi  Zastępca Skarbnika, Skarbnik Gminy i Burmistrz; 

− nieujęciu w ewidencji księgowej konta 080 wszystkich kosztów poniesionych w 

związku z realizacją inwestycji oraz nieuwzględnieniu w rozliczeniu inwestycji 

wszystkich kosztów, co spowodowało zaniżenie wartości środków trwałych łącznie o 

kwotę 20.519 zł (protokół kontroli str. 157-159). 

Odpowiedzialność ponoszą były podinspektor oraz inspektor ds. inwestycji gminnym, 

inspektor ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji gminnych, Skarbnik oraz Burmistrz. 

2. Naruszenie zasad zwrotu wykonawcom zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

poprzez dokonywanie nieterminowego zwrotu bądź niedokonywanie zwrotu kwot 

stanowiących zabezpieczenie, co mogło skutkować narażeniem jednostki na zapłatę 

odsetek za zwłokę.   

Nieokreślenie procedur w zakresie przekazywania informacji pomiędzy stanowiskami 

pracy o kwotach i terminach zwrotu zabezpieczenia, 

(protokół kontroli str. 23 – 24, 26).      

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. inwestycji oraz Burmistrz. 

3. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej polegające na 

niewykazaniu w sprawozdaniu Rb – Z zobowiązań wymagalnych, 

(protokół kontroli str. 24).   

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Burmistrz.    



 4 

4. Niezachowanie zasad inwentaryzacji, co polegało na niewłaściwym przeprowadzeniu 

inwentaryzacji konta 240 – Zabezpieczenia i 080 – Inwestycje (środki trwałe w budowie), 

bez porównania danych księgowych z odpowiednimi dokumentami, z naruszeniem zasad 

określonych w Instrukcji inwentaryzacyjnej, 

 (protokół kontroli str. 24 – 25, 158 - 159).    

 Odpowiedzialność ponoszą: były podinspektor oraz były inspektor ds. inwestycji 

gminnych, inspektor ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji gminnych, inspektor ds. 

księgowości budżetowej, Skarbnik Gminy oraz Burmistrz.   

5. Niezrealizowanie wezwania Agencji Nieruchomości Rolnych do zapłaty kwoty 104.781 zł 

uzyskanej ze sprzedaży działek – zgodnie z  warunkami umowy, skutkiem czego była 

zapłata odsetek karnych w kwocie 21.849,99 zł, 

(protokół kontroli str. 36). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

Wymieniona nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w art. 

16 ust. 1 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.). 

6. Nieprzestrzeganie przez organ podatkowy przepisów ustawy Ordynacja podatkowa           

i innych przepisów prawa podatkowego, polegające na: 

− nieprzeprowadzaniu kontroli podatkowych u podatników celem sprawdzenia 

wywiązywania podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego (protokół kontroli str. 60 - 61), 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Burmistrz, 

− przyjmowaniu deklaracji na podatek od środków transportowych, które zawierały 

niekompletne dane, niepodejmowanie przez organ podatkowy działań w przypadku 

złożenia przez podatników deklaracji wypełnionych niezgodnie z ustalonymi 

wymogami (protokół kontroli str. 65 - 66), 

  Odpowiedzialność ponosi referent ds. księgowości podatkowej i Skarbnik, 

7. Nieprzestrzeganie przez organ wydający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

polegające na: 

− wydawaniu zezwoleń na podstawie niekompletnego wniosku o wydanie zezwolenia 

(protokół kontroli str. 72, 74-75, 77), 
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− niepodejmowaniu czynności zmierzających do egzekwowania należnych kwot w 

przypadku wnoszenia przez podmioty rat opłat w wysokości niższej od wymaganej 

(protokół kontroli str. 73 - 76, 79 - 80, 85 - 87), 

− niewydawaniu decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

(protokół kontroli str. 81 - 82), 

− niedokonywaniu kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych (protokół kontroli str. 81 - 83). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. działalności gospodarczej, profilaktyki 

antyalkoholowej i obsługi Rady Miejskiej oraz Burmistrz. 

8. Niezapewnienie właściwego obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy 

komórkami (stanowiskami) urzędu, co spowodowało, że nie weryfikowano zawiadomień 

o zmianach w danych w ewidencji gruntów i budynków pod kątem czy nie zachodzą 

przesłanki do wszczęcia postępowania celem naliczenia opłaty jednorazowej z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Niepodjęcie czynności zmierzających do ustalenia opłaty jednorazowej w przypadku 

zbycia nieruchomości położonych na terenach powierzchniowej eksploatacji kruszywa 

naturalnego, 

(protokół kontroli str. 95, 97-100), 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

9. Naruszenie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia w 

sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, 

polegające na: 

− niezamieszczeniu na stronie internetowej ogłoszeń o przetargach i rokowaniach 

(protokół kontroli str. 116), 

− niezawarciu w ogłoszeniach o przetargach i w ogłoszeniu o rokowaniach 

wywieszonych na tablicy ogłoszeń w Urzędzie bądź opublikowanych w prasie 

wymaganych informacji dotyczących zbywanych nieruchomości oraz niezawarciu 

wymaganych informacji w protokołach z przetargu i w protokołach z rokowań 

(protokół kontroli str. 116 - 118), 

− nieopublikowaniu w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, oddania w 

najem, dzierżawę (protokół kontroli str. 118, 122), 
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− niezamieszczeniu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania 

nieruchomości w najem lub dzierżawę oznaczenia wg księgi wieczystej (protokół 

kontroli str. 122), 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. gospodarki gruntami i lokalami oraz Burmistrz. 

10. Przekazanie środków na niewygasające wydatki na rachunek sum depozytowych, z 

naruszeniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz nieprawidłowe ich 

zakwalifikowanie na etapie planowania, co skutkowało zaksięgowaniem tych wydatków 

oraz wykazaniem w sprawozdawczości budżetowej w niewłaściwych podziałkach 

klasyfikacji, 

(protokół kontroli str. 130 - 132). 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Skarbnika, Skarbnik Gminy i Burmistrz. 

11. Ponoszenie wydatków na wynagrodzenia (i pochodne) z tytułu zatrudnienia kierowców – 

mechaników OSP na podstawie umów o pracę, co stanowi naruszenie obowiązujących w 

tym zakresie przepisów prawa, 

(protokół kontroli str. 140 - 141). 

 Odpowiedzialność ponoszą : były Wójt Gminy, Burmistrz i Skarbnik.   

12. Nieustalenie zasad ponoszenia wszystkich kosztów przez jednostki budżetowe 

korzystające z pomieszczeń Urzędu Miejskiego, niepokrywanie części tych kosztów na 

zasadzie partycypacji, co skutkowało niewykazywaniem w ewidencji i sprawozdawczości 

faktycznych kosztów przypadających na poszczególne jednostki, 

(protokół kontroli str. 145 - 146). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Skarbnik Gminy.  

13. Naruszenie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

postanowień zawartej umowy z dotowanym podmiotem, polegające na: 

− niezamieszczeniu ogłoszenia o konkursie ofert w dzienniku o zasięgu lokalnym 

(protokół kontroli str. 148), 

− przyjęciu do rozliczenia dotacji kosztów, które w części poniesione zostały przed 

dniem podpisania umowy (protokół kontroli str. 149). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie 

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.),  rozporządzenia Ministra Finansów 
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z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont 

dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych 

jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020) polegające na 

nieprawidłowym ujęciu w ewidencji księgowej na kontach: 231- Rozrachunki z tytułu 

wynagrodzeń, 225- Rozrachunki z budżetami, 229 - Pozostałe rozrachunki 

publicznoprawne zobowiązań MOPS z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych, co 

skutkowało nieprawidłowym ich wykazaniem w bilansie za 2006 r., 

(protokół kontroli str. 194 - 197). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik MOPS. 

 

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  Miejski  

1. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie 

rachunkowości. Bezwzględnie przestrzegać zasad rachunkowości wynikających z 

przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz.U. z 2002 r. nr 76, 

poz. 694 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020). 

Przeanalizować wszystkie salda kont 080 celem prawidłowego rozliczenia kosztów 

poszczególnych inwestycji. Na stan majątku przyjmować środki trwałe z uwzględnieniem 

wszystkich kosztów nabycia bądź wytworzenia danego środka trwałego. 

2. Na bieżąco przestrzegać zasad zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), w szczególności dokonywać 
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zwrotu pobranego zabezpieczenia w terminach wynikających z przepisu art. 151 cyt. 

ustawy oraz zawartych umów. Dokonać prawidłowego rozliczenia wniesionych 

zabezpieczeń. Ustalić i wdrożyć procedury, które skutecznie wyeliminują nieterminowe 

przekazywanie do referatu finansowego informacji o wysokości i terminie zwrotu 

zabezpieczeń. 

3. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości dotyczących 

sporządzania sprawozdań Rb-Z o stanie zobowiązań, celem właściwego wykazywania 

zobowiązań wymagalnych, stosownie do przepisów § 12 załącznika nr 34 do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 115, poz. 781 z późn. zm.). 

4. Ściśle przestrzegać zasad przeprowadzania na ostatni dzień roku inwentaryzacji 

zobowiązań z tytułu zabezpieczeń oraz inwestycji, poprzez porównanie danych ksiąg 

rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, stosownie do zasad określonych w pkt 4 

Instrukcji inwentaryzacyjnej. 

5. Zaciągnięte zobowiązania regulować zgodnie z przepisami art. 35 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), płatności 

wydatków nieprzewidzianych wynikających z tytułów egzekucyjnych lub wyroków 

sądowych dokonywać stosownie do przepisów art. 139 cyt. ustawy. 

6. Przeprowadzać kontrole podatkowe celem sprawdzenia czy podatnicy wywiązują się z 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego stosownie do dyspozycji art. 

281 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005 r. nr 8 

poz. 60 z późn. zm.). Przestrzegać obowiązku bieżącego weryfikowania deklaracji 

podatkowych stosownie do przepisu art. 272 cyt. ustawy, rzetelnie dokonywać czynności 

sprawdzających.  

7. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na podstawie niekompletnych wniosków, rozliczyć nieprawidłowo 

uiszczone kwoty opłat. Bezwzględnie przestrzegać w tym zakresie uregulowań 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231 z późn. 

zm.). Przeprowadzać kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń.  

8. Zapewnić właściwy obieg dokumentów i przepływ informacji pomiędzy komórkami 

(stanowiskami) w celu bezzwłocznego wszczęcia czynności zmierzających do 



 9 

terminowego pobrania opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

spowodowanej uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą. Opłaty jednorazowe 

ustalać zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

9. Skutecznie wyeliminować nieprawidłowości w zakresie gospodarowania mieniem gminy. 

Przy sprzedaży nieruchomości, oddawaniu w najem, dzierżawę, przestrzegać procedur 

wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity z 2004 r. Dz.U. 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). 

10. Ściśle przestrzegać zasady gromadzenia środków na niewygasające wydatki z upływem 

roku budżetowego na wyodrębnionym subkoncie  podstawowego  rachunku  bankowego 

j. s. t.  stosownie do przepisów art. 191 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych w zakresie oraz dokonywać właściwej klasyfikacji tych wydatków, 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w 

sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 107, poz. 726  z późn. zm.).  

11. Zaprzestać wydatkowania środków budżetowych na zatrudnienie kierowców – 

mechaników na podstawie umów o pracę. Zadania gminy w zakresie finansowania OSP  

realizować zgodnie z przepisami art. 26, 28 i 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z późn. zm.).  

12. Ustalić zasady ponoszenia wszystkich rzeczywistych kosztów przez jednostki budżetowe 

korzystające z pomieszczeń Urzędu Miejskiego na zasadzie partycypacji, koszty i 

wydatki z tym związane wykazywać w sprawozdawczości zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 107, poz. 726 z późn. zm.). 

13. Wyeliminować nieprawidłowości związane z udzielaniem dotacji podmiotom 

niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Ściśle przestrzegać procedur 

określonych w zawartych umowach oraz przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873). Dokonać 
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rozliczenia części kosztów poniesionych przez podmiot dotowany przed podpisaniem 

umowy.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie 

1. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie 

prowadzenia ewidencji księgowej na kontach rozrachunkowych. Bezwzględnie 

przestrzegać zasad rachunkowości wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 

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

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

oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 

niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020).  

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 Miejska w Prószkowie 

                                                                                                                      Prezes 

                                                                                                            Janusz Gałkiewicz 

                                                                                                                       /--/ 

 
  


