
 
 

 
Opole, dnia 12 lutego 2010 r. 

NKO-401-16/09 

 

Pan 

Krzysztof Kuchczyński 

Burmistrz Namysłowa 

 

 

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 1 września 2009 r. do 12 

listopada 2009 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

gminy za rok 2008 oraz wybranych zagadnień za lata 2007 i 2009. 

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 konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to między innymi sporządzenia kompletnych 

sprawozdań jednostkowych Rb-28S przez jednostki organizacyjne za wrzesień i październik 

2009 r. oraz skorygowania danych w sprawozdaniach rocznych Rb-27S i Rb-PDP za 2008 r. 

w zakresie skutków decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Podczas 

kontroli dokonano również zwrotu na rachunek Urzędu nadpłaconej kwoty nagrody 

jubileuszowej. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 14 grudnia 2009 r. 

 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Tel. centr. 77 453 - 86 - 36, 37 

Tel/Fax - 77 453 - 73 - 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

45 - 052 OPOLE        

ul. Oleska 19a 
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I. Ustalenia kontroli  

Urząd Miejski  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Namysłów, 

(protokół kontroli str. 10-12). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

2. Naruszenie przepisów w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi polegające na: 

 niewygaszaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadkach 

niedokonania w terminie i w odpowiedniej wysokości opłat z tytułu korzystania z 

wydanych zezwoleń (protokół kontroli str. 47-53). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza, 

 przyjmowaniu od przedsiębiorców niekompletnych wniosków o wydanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych (protokół kontroli str. 46-51). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor oraz Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich. 

3. Nieprzestrzeganie przepisów przy sprzedaży nieruchomości gminnych polegające na: 

 sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej pomimo niezaistnienia 

ustawowych przesłanek do zastosowania takiego trybu zbycia nieruchomości oraz 

posłużenie się w celu określenia wartości tej nieruchomości operatem zawierającym 

nieprawidłowe dane faktyczne wpływające na wartość nieruchomości (protokół kontroli 

str. 59-65). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz oraz były i obecny Naczelnik Wydziału Rolnictwa 

i Gospodarki Nieruchomościami. 

 niezamieszczaniu niektórych wymaganych informacji w wykazie nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszeniach o przetargu, protokołach z przetargu i 

informacji o wyniku przetargu (protokół kontroli str. 62, 69-74). 

Odpowiedzialność ponosi Przewodniczący komisji przetargowej, były i obecny 

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami oraz Burmistrz. 

4. Zawarcie umów najmu lokali komunalnych z naruszeniem zasad reprezentacji 

wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, 

(protokół kontroli str. 79-81). 
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Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Organizacyjnego oraz Burmistrz. 

5. Finansowanie bezpośrednio z budżetu gminy ryczałtów dla sędziów sportowych na 

podstawie uchwały podjętej przez organ stowarzyszenia prowadzącego działalność w 

zakresie kultury fizycznej i sportu, 

(protokół kontroli str. 109-112).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej i Planowania, 

Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej, Skarbnik oraz Burmistrz. 

6. Udzielenie z budżetu gminy dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków 

wpisanych do rejestru bez podjęcia przez organ stanowiący stosownej uchwały 

określającej zasady udzielania dotacji, wymaganej przepisami ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami, 

(protokół kontroli str. 118-119). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

7. Zaniechanie złożenia przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych oświadczeń o 

braku lub istnieniu okoliczności powodujących ich wykluczenie, 

(protokół kontroli str. 127-129, 136-138, 151-153, 157-159, 167-169, 174-176). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Naczelnik Wydziału Zamówień 

Publicznych, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 17 ust. 4 

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.). 

8. Dokonywanie potrąceń zobowiązań podatkowych bez wydania wymaganych postanowień, 

na które podatnikowi służy zażalenie, 

(protokół kontroli str. 131-132). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

9. Nieujęcie w spisie z natury 50 szt. akcji zlikwidowanej Spółki Akcyjnej „Agencja Rozwoju 

Opolszczyzny” w Opolu, o wartości 2.500 zł, 

(protokół kontroli str. 185-186). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Burmistrz.  

10. W zakresie postępowania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w 

cenie paliwa rolniczego: 
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 uwzględnienie przy ustaleniu kwot zwrotu podatku akcyzowego faktur zawierających 

błędne dane w zakresie identyfikacji producenta rolnego oraz niepodjęcie czynności 

wyjaśniających w tym zakresie (protokół kontroli str. 196), 

 dokonywanie przez pracownika Urzędu poprawek w zakresie powierzchni użytków 

rolnych we wnioskach składanych przez producentów rolnych (protokół kontroli str. 

196-197), 

Odpowiedzialność ponosi były Naczelnik oraz były inspektor Wydziału Rolnictwa i 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Namysłowski Ośrodek Kultury w Namysłowie 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 nieustaleniu w przyjętych zasadach rachunkowości niektórych wymaganych 

elementów w tym zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z 

kontami księgi głównej, w zakresie kont 011, 013, 014, 071, 231, 232, 240, 290, 310, 

(protokół kontroli str. 205), 

 nieprzestrzeganiu wymogów kolejnego numerowania zapisów i ciągłego ich 

sumowania w dzienniku oraz numerowania stron i ciągłego sumowania zapisów w 

księgach rachunkowych (protokół kontroli str. 205-206), 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor i Główna księgowa NOK. 

 nieprowadzeniu ewidencji analitycznej konta 202 według kontrahentów (protokół 

kontroli str. 215), 

Odpowiedzialność ponosi księgowa i Główna księgowa NOK. 

2. Niewykazanie w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z wymagalnych należności i zobowiązania w 

wysokości, odpowiednio 1.440 zł i 100 zł (protokół kontroli str. 206-207). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor i Główna księgowa NOK. 

3. Poważne naruszanie zasad gospodarki kasowej oraz gospodarki drukami ścisłego 

zarachowania polegające na: 

 dokonywaniu wypłat z kasy bez sporządzenia kasowych dowodów rozchodowych i bez 

potwierdzenia odbioru gotówki przez osoby, którym ją wypłacono oraz zaniechaniu 

ewidencjonowania w raportach kasowych tych operacji wypłaty gotówki, co świadczy o 

nierzetelności raportów kasowych (protokół kontroli str. 209-210), 
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 doprowadzeniu, w konsekwencji ww. nieprawidłowości, do powstania niedoboru 

gotówki w kasie w wysokości 849,53 zł, co ustalono w trakcie kontroli kasy (protokół 

kontroli str. 208-209), 

Odpowiedzialność ponosi kasjerka, Główna księgowa oraz Dyrektor NOK, 

 niezamieszczeniu w dowodach księgowych dokumentujących wypłatę gotówki z kasy 

daty jej odbioru i podpisu osoby, która pobrała gotówkę (protokół kontroli str. 213-

214),  

 niezałączaniu do raportów kasowych dokumentów zastępujących przechowywane w 

odrębnych zbiorach dokumenty źródłowe oraz niezachowaniu chronologii zapisów w 

raportach kasowych (protokół kontroli str. 214),  

Odpowiedzialność ponosi kasjerka i Główna księgowa NOK, 

 nierzetelne i niezgodne z przepisami wewnętrznymi przeprowadzenie inwentaryzacji 

kasy na dzień 31.12.2008 r. (protokół kontroli str. 217), 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie komisji inwentaryzacyjnej, kasjerka i Główna 

księgowa NOK, 

 niewydzieleniu pomieszczenia do przechowywania gotówki (protokół kontroli str. 211), 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor NOK, 

 nieprzypisaniu żadnemu pracownikowi odpowiedzialności w zakresie ewidencji druków 

ścisłego zarachowania co skutkowało niewłaściwym jej prowadzeniem, a w 

szczególności nieobjęciem ewidencją niektórych druków ścisłego zarachowania oraz 

nieoznaczaniem druków przed ich wydaniem (protokół kontroli str. 211-213),  

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor NOK. 

Stwierdzone nieprawidłowości świadczą o braku właściwej kontroli i nadzoru nad 

gospodarką kasową ze strony kierownictwa Namysłowskiego Ośrodka Kultury. 

4. Nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych. 

(protokół kontroli str. 216). 

Odpowiedzialność ponosi Główna księgowa i Dyrektor NOK. 

5. Nieprawidłowości w zakresie uzyskiwania przychodów z najmu pomieszczeń polegające 

na wystawianiu faktur za wynajem pomieszczeń po upływie umownych terminów do 

zapłaty czynszu, co powodowało nieterminowe wpłaty czynszu oraz podnajęcie osobom 

trzecim świetlicy w miejscowości Objazda, pomimo zapisów w umowie zawartej z 

właścicielem określających, iż najemca lokalu użytkowego nie może oddać lokalu lub jego 

części w podnajem, 
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(protokół kontroli str. 223, 229, 225-226). 

Odpowiedzialność ponoszą księgowe i Dyrektor NOK. 

6. Nieuprawnione przyznanie i wypłacenie nagród z zakładowego funduszu nagród 

Dyrektorowi i Głównej Księgowej Namysłowskiego Ośrodka Kultury, 

(protokół kontroli str. 231-232). 

Odpowiedzialność ponoszą Burmistrz i Dyrektor NOK. 

7. Niezgodne z przepisami Kodeksu pracy ustalenia w „Regulaminie wynagradzania 

pracowników Namysłowskiego Ośrodka Kultury” dotyczące przyznawania nagród oraz 

zwrotu kosztów podróży dla osób niebędących pracownikami NOK.  

Wypłata osobom niebędącym pracownikami NOK na podstawie wymienionego 

Regulaminu, nagród uznaniowych z funduszu nagród - dotyczy instruktorów godzinowych 

i działaczy oraz kosztów dojazdów i diet - dotyczy członków orkiestry, 

(protokół kontroli str. 229-231, 233). 

Odpowiedzialność ponoszą Dyrektor NOK i Burmistrz oraz Główna księgowa i Główny 

Instruktor NOK. 

 

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. Wprowadzić audyt wewnętrzny stosownie do przepisu art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240). 

2. W przypadkach niedokonania w terminie i w odpowiedniej wysokości opłat z tytułu 

korzystania z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydawać decyzje 

o wygaśnięciu zezwolenia stosownie do przepisów art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 

jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 70 poz. 473 z późn. zm.) w zw. z art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
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jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Podjąć działania zapewniające 

przyjmowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które 

zawierają wszystkie elementy wymagane na podstawie art. 18 ust. 5 cyt. ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

3. Przy zbywaniu nieruchomości gminnych ściśle przestrzegać 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 z późn. zm.). Nieruchomości zbywać w 

drodze bezprzetargowej wyłącznie w przypadkach określonych ustawą o gospodarce 

nieruchomościami. Cenę nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ustalać z należytą 

starannością stosownie do wymogów cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Wzmocnić nadzór nad sporządzaniem dokumentów związanych ze sprzedażą 

nieruchomości celem niedopuszczenia do sporządzania niekompletnych wykazów, 

ogłoszeń o przetargach, protokołów bądź informacji o wyniku przetargu.  

4. Zapewnić prawidłową reprezentację Gminy Namysłów przy zawieraniu umów zgodnie z 

art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 

U. z 2001 r. nr 142 , poz. 1591z późn. zm.) 

5. Zaprzestać dokonywania wydatków z naruszeniem art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240). Zadania własne gminy zlecać 

do wykonania uprawnionym podmiotom na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 

bądź realizować w oparciu o przepisy wewnętrzne ustalone z zastosowaniem procedur, o 

których mowa w art. 221 cyt. ustawy o finansach publicznych.  

6. W przypadku udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, stosować tryb przewidziany w art. 81 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 

162, poz. 1568 z późn. zm.) tj. po podjęciu stosownej uchwały przez organ stanowiący 

gminy. 

7. 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 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a w 
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szczególności przestrzegać obowiązku składania oświadczeń o braku lub istnieniu 

okoliczności powodujących wykluczenie z postępowania przez wszystkie osoby 

wykonujące czynności w postępowaniu, stosownie do dyspozycji art. 17 ust. 2 cyt. 

ustawy.  

8. Przy dokonywaniu potrącenia zobowiązania podatkowego, na wniosek podatnika albo z 

urzędu, wydawać wymagane postanowienie, stosownie do przepisów art. 64 § 6a ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 

60 z późn. zm.). 

9. Urealnić stan majątkowy wynikający z posiadania akcji zlikwidowanej Spółki Akcyjnej 

“Agencja Rozwoju Opolszczyzny”.  

10. Zaprzestać praktyki dokonywania poprawek na wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie paliwa rolniczego przez osoby nieuprawnione. Wdrożyć rozwiązania 

organizacyjne i nadzorcze w zakresie przyjmowania wniosków o zwrot podatku, które 

zapewnią przyjmowanie prawidłowych załączników oraz właściwe dokonywanie 

poprawek w składanych dokumentach. Przestrzegać w powyższym zakresie przepisów 

ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 

(Dz. U. nr 52, poz. 379). W 

prowadzonych postępowaniach stosować zasady określone ustawą z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 

poz. 1071 z późn. zm.). Podjąć działania celem bezspornego wyjaśnienia czy faktury 

dokumentujące zakup oleju napędowego zawierające błędne dane identyfikacyjne 

producenta rolnego rzeczywiście odnoszą się do jego wniosku. 

Namysłowski Ośrodek Kultury w Namysłowie 

1. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości o brakujące elementy, 

stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). 

Zapewnić przestrzeganie wymogu kolejnego numerowania stron i zapisów oraz ciągłego 

sumowania zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera 

zgodnie z przepisami art. 13 i art. 14 cyt. ustawy. Zaprowadzić ewidencję analityczną do 

konta 202 w szczegółowości do poszczególnych kontrahentów, stosownie do przepisu 

art. 17 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 
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2. Zapewnić przestrzeganie obowiązku prawidłowego wykazywania w sprawozdaniach 

należności i zobowiązań wymagalnych, stosownie do przepisów § 2 ust. 1 i § 10 ust. 1 

Instrukcji sporządzania sprawozdań, stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora 

finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. nr 113, poz. 770). 

3. Podjąć zdecydowane i skuteczne działania w celu całkowitego wyeliminowania 

nieprawidłowości i zaniedbań występujących w gospodarce kasowej, a w szczególności: 

 objąć szczególną kontrolą operacje gotówkowe, w tym celu przeprowadzać doraźne 

kontrole zgodności rzeczywistego stanu gotówki w kasie ze stanem ewidencyjnym 

celem sprawdzenia, czy nie występują różnice kasowe, kontrolować rzetelność 

przeprowadzania inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie, 

 zaprzestać praktyki dokonywania wypłat gotówki z kasy bez właściwego 

udokumentowania tych operacji oraz doprowadzić do przestrzegania obowiązku 

dokonywania wypłat gotówki jedynie za pokwitowaniem, na podstawie 

zatwierdzonych i sprawdzonych dokumentów potwierdzających dokonanie operacji, 

stosownie do procedur wewnętrznych ustalonych w instrukcji kasowej oraz instrukcji 

obiegu i kontroli dowodów księgowych, 

 zapewnić prowadzenie kompletnych i rzetelnych raportów kasowych oraz załączanie 

do nich wymaganych dowodów źródłowych, 

 zabezpieczyć pomieszczenie kasy stosownie do postanowień § 1 obowiązującej 

instrukcji kasowej,  

 ustalić zasady odpowiedzialności w zakresie prowadzenia gospodarki drukami 

ścisłego zarachowania oraz na bieżąco nadzorować jej prawidłowość. 

4. Wdrożyć działania, które zapewnią terminowe regulowanie zaciągniętych zobowiązań 

stosownie do przepisów art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240). 

5. Wzmocnić nadzór nad terminowością pobierania czynszów z najmu pomieszczeń w celu 

wyeliminowania przypadków wystawiania faktur po upływie umownego terminu zapłaty. 

Zaprzestać podnajmowania osobom trzecim świetlicy w miejscowości Objazda wbrew 

ustaleniom umowy zawartej z właścicielem obiektu.  

6. Zaprzestać przyznawania i wypłacania Dyrektorowi i Głównej Księgowej NOK nagród z 

zakładowego funduszu nagród tej jednostki. Osobom tym, stosownie do przepisów art. 5 
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ust. 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26, poz. 306 z późn. zm.) może być 

przyznana nagroda roczna.  

7. Doprowadzić do zgodności z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zapisy „Regulaminu 

wynagradzania pracowników Namysłowskiego Ośrodka Kultury” w zakresie wypłat 

nagród oraz zwrotu kosztów podróży uwzględniając dyspozycję art. 2 i art. 77
5
 

wymienionej ustawy. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury przyznawać na podstawie uchwały podjętej przez 

organ samorządu terytorialnego, stosownie do przepisów art. 7a ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 

jednolity (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.). Koszty dojazdu oraz diety 

wypłacać jedynie pracownikom, na podstawie uregulowań Regulaminu wynagradzania 

pracowników.  

 

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 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

                                                                                                               /--/ 


