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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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2137), przeprowadziła w dniach od 23 grudnia 2019 r. do 3 marca 2020 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Tarnów Opolski za 2018 rok oraz wybranych 

zagadnień za lata 2017, 2019 i 2020. 

 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 głównie konsekwencją nieprzestrzegania 

przepisów prawa oraz braku właściwego nadzoru ze strony kierownictwa. 

 Kontrola wykazała, iż dopuszczono do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy, 

polegających na nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości 

wersji oprogramowania stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz na 

przeprowadzeniu nierzetelnej kontroli sprawozdań z wykonania zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe, która powtórzyła się w trzech kolejnych kontrolach. 

Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 12 

marca 2020 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości wersji 

oprogramowania stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych (protokół kontroli 

str. 12-13).  

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy. 

b) księgowaniu operacji gospodarczych w zakresie kosztów zrealizowanych inwestycji 

niezgodnie z zasadami funkcjonowania konta 080 poprzez: 

− sporządzenie dowodów wewnętrznych OT przed zaewidencjonowaniem na koncie 

080 wszystkich faktycznie poniesionych kosztów inwestycyjnych (protokół 

kontroli str. 89-91). 

Odpowiedzialność ponoszą były Inspektor i Kierownik Referatu Gospodarki 

Terenowej i Inwestycji oraz Skarbnik.  

− prowadzenie ewidencji szczegółowej do konta 080 w sposób uniemożliwiający 

wyodrębnienie kosztów poszczególnych środków trwałych (protokół kontroli str. 

90-91). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego oraz 

Skarbnik.  

Nieprawidłowość analogiczna do wskazanej w pkt nr 1 lit. a) została również stwierdzona 

podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy, 

przeprowadzonej przez tut. Izbę w okresie od 23 marca 2015 r. do 29 maja 2015 r. Nastąpiło 

to pomimo stwierdzenia Wójta Gminy w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie 

pokontrolne, przesłanej pismem nr OR 1710.2.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., iż: 

„Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnów Opolski Nr OR0120.19.2015 z dnia 03 czerwca 

2015 r. zmieniono i uzupełniono niektóre zasady polityki rachunkowości z zachowaniem 

przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,  

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 

zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w 

szczególności: […] określono wersje oprogramowania i daty rozpoczęcia jego 
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eksploatacji". Powtórzenie się tej samej nieprawidłowości w dwóch kolejnych kontrolach 

świadczy o nieskuteczności wcześniejszych działań podjętych przez Wójta w celu 

wyeliminowania jej w przyszłości. 

 

2. Naruszenie przepisów w zakresie prawa podatkowego polegające na: 

a) niewykazaniu w ewidencji podatkowej, obejmującej dane niezbędne do wymiaru 

i poboru podatku leśnego, danych dotyczących powierzchni 1 176,7524 ha gruntów 

zwolnionych z opodatkowania podatkiem leśnym oraz podstawy prawnej zastosowania 

zwolnienia (protokół kontroli str. 28-29).  

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor, były Inspektor i Kierownik Referatu 

Budżetowo-Finansowego oraz Wójt Gminy. 

b) niezweryfikowaniu pod względem podatkowym łącznej powierzchni gruntów 

podlegających wymiarowi podatku leśnego z danymi wynikającymi z ewidencji 

gruntów i budynków, wobec istniejącej różnicy tych wielkości (protokół kontroli str. 

28-30). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektorzy i Kierownik Referatu Budżetowo-

Finansowego, Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

c) niepodjęciu działań w celu wyegzekwowania od podatników obowiązku składania 

informacji o lasach w przypadkach ich niezłożenia oraz w celu wyegzekwowania od 

podatnika obowiązku złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych w 

sytuacji posiadania przez organ podatkowy informacji o zarejestrowaniu należących do 

niego pojazdów (protokół kontroli str. 30-31, 38-39). 

Odpowiedzialność ponoszą były Podinspektor, Podinspektor i Kierownik Referatu 

Budżetowo-Finansowego oraz Wójt Gminy. 

 

3. Nieujęcie w podanym do publicznej wiadomości wykazie osób prawnych i fizycznych oraz 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie 

podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 

kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, sporządzonym za 2018 r. podatnika, któremu 

umorzono zaległość w podatku od środków transportowych w wysokości 1 879,00 zł 

(protokół kontroli str. 40-41).  

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor i Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego 

oraz Wójt Gminy. 
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4. Wykazanie w rocznych sprawozdaniach Rb-27S z wykonania planu dochodów 

budżetowych oraz Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za 2018 r. zawyżonych 

wielkości skutków finansowych decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie 

ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie odroczenia terminu płatności podatku od 

nieruchomości w kwocie 18 343,00 zł oraz podatku rolnego w kwocie 20,00 zł (protokół 

kontroli str. 41-43).  

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor Referatu Budżetowo-Finansowego oraz Skarbnik 

i Sekretarz Gminy. 

 

5. Naruszenie przepisów w zakresie wynagradzania pracowników polegające na: 

a) nieustaleniu przez Radę Gminy Tarnów Opolski wysokości składników wynagrodzenia 

Wójta Gminy na kadencję 2018-2023 w formie uchwały oraz wypłacaniu Wójtowi 

Gminy wynagrodzenia na podstawie uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski nr 

II/6/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r., której byt prawny ustał z chwilą wygaśnięcia 

mandatu Wójta, a tym samym rozwiązania z nim stosunku pracy (protokół kontroli str. 

54-56). 

Odpowiedzialność ponoszą Sekretarz Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy.  

b) ustaleniu i wypłaceniu Wójtowi Gminy ekwiwalentu za niewykorzystany w 2018 r. 

urlop wypoczynkowy w wysokości zawyżonej o 574,20 zł brutto (protokół kontroli str. 

57-58).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego i Skarbnik.  

c) wypłaceniu Wójtowi Gminy w okresie od września 2018 r. do grudnia 2019 r. dodatku 

specjalnego w wysokości zawyżonej łącznie o kwotę 7 680,00 zł brutto (protokół 

kontroli str. 60-62). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego i Skarbnik. 

 

6. Nieprawidłowości związane z realizacją postanowień umów zawartych z wykonawcami 

robót budowlanych, polegające na:  

a) zwiększeniu wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę 8 182,11 zł za wykonanie robót 

dodatkowych pomimo, iż w zawartej z wykonawcą umowie nr 8/2018 z dnia 18 maja 

2018 r. strony nie dopuściły takiej możliwości (protokół kontroli str. 85-87). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.  

b) naliczeniu i wyegzekwowaniu od wykonawcy kary umownej za nieterminowe 

wykonanie robót w kwocie zawyżonej o 948,74 zł (protokół kontroli str. 88).  



Strona 5 / 10 

Wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-23/2019 z dnia 11 maja 2020 r. 

Odpowiedzialność ponoszą były Inspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji 

oraz Wójt Gminy.  

 

7. Naruszenie przepisów w zakresie udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy na 

realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 

2018 r., polegające na: 

a)  niezawarciu w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wymaganych informacji w 

zakresie warunków realizacji zadania oraz kryteriów stosowanych przy wyborze ofert 

(protokół kontroli str. 93-94).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu 

Cywilnego oraz Wójt Gminy. 

b) złożeniu niekompletnych oświadczeń przez wszystkich członków Komisji konkursowej 

powołanej do rozpatrzenia i oceny ofert oraz podaniu przez jednego członka Komisji w 

oświadczeniu nieprawdziwych informacji w zakresie niepozostawania z wnioskodawcą 

w stosunkach budzących uzasadnione wątpliwości co do bezstronności (protokół 

kontroli str. 94-99). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Komisji konkursowej. 

c) nieopublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdania za 2018 rok z 

realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (protokół kontroli str. 

114).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor Referatu Organizacyjnego oraz Wójt Gminy. 

d) uznaniu za prawidłowe niekompletnego sprawozdania za 2018 r. z wykonania zadania 

publicznego przez Gminne Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe" w Tarnowie 

Opolskim oraz na dokonaniu nierzetelnej kontroli tego sprawozdania, co doprowadziło 

do rozliczenia udzielonej dotacji w sposób niezgodny z przepisami i postanowieniami 

umowy nr 8/2018 z dnia 20 marca 2018 r. poprzez zaakceptowanie sfinansowania z 

dotacji kosztów poniesionych przed zawarciem tej umowy jak również wydatków 

niezgodnych z przeznaczeniem dotacji, w łącznej kwocie 2 901,93 zł (protokół kontroli 

str. 100-108).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu 

Cywilnego oraz Wójt Gminy.  

e) dokonaniu nierzetelnej kontroli sprawozdania z wykonania zadania publicznego przez 

Akademię Sztuki Walki Tarnów Opolski - Zdzieszowice, co doprowadziło do 
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rozliczenia udzielonej dotacji w sposób niezgodny z postanowieniami umowy nr 1/2018 

z dnia 5 marca 2018 r. poprzez zaakceptowanie sfinansowania z dotacji kosztów 

poniesionych przed zawarciem tej umowy oraz kosztów zwiększonych ponad limit 

dopuszczony umową, w łącznej kwocie 1 642,80 zł (protokół kontroli str. 110-113).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu 

Cywilnego oraz Wójt Gminy.  

Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

stwierdzonych podczas dwóch poprzednich kontroli kompleksowych gospodarki 

finansowej Gminy przeprowadzonych w 2011 r. i 2015 r., polegających na nierzetelnej 

kontroli sprawozdania z wykonania zadania publicznego. Nastąpiło to pomimo 

stwierdzenia Wójta Gminy w odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne, iż: 

„Sprawozdania z realizacji zadań publicznych będą kontrolowane rzetelnie, pod względem 

merytorycznym oraz finansowym, przedłożone do zatwierdzenia kierownikowi jednostki 

lub osobie upoważnionej.” (pismo nr OR 1710.4.2011 z dnia 30 stycznia 2012 r. dotyczące 

ustaleń kontroli z 2011 r.) oraz, że: „Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnów Opolski Nr 

OR0120.25.2015 z dnia 09 lipca 2015 r. wprowadzono szczegółowe zasady kontroli i 

rozliczania dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych wskazanych w 

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

wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z poźn. zm.). Zapoznano 

pracowników z w/w zarządzeniem i zobowiązano do stosowania zasad w nim określonych. 

Ponadto zlecono osobie odpowiedzialnej za kontrolę sprawozdania częściowego i 

końcowego z wykonania zadania publicznego do rzetelnego wykonywania powierzonych 

mu zadań. Pouczono i zobowiązano pracownika do ścisłego przestrzegania postanowień 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w 

sprawie wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 

sprawozdania z wykonania tego zadania." (pismo nr OR 1710.2.2015 z dnia 31 sierpnia 

2015 r. dotyczące ustaleń kontroli z 2015 r.). Powtórzenie się analogicznych 

nieprawidłowości w trzech kolejnych kontrolach kompleksowych gospodarki finansowej 

Gminy wskazuje na nieskuteczność działań Wójta Gminy podjętych w celu usunięcia tych 

nieprawidłowości, ale również na możliwość wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 27 

cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 
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Nieprawidłowości wymienione w pkt nr 7 lit. d) oraz lit. e) mogą wypełniać znamiona 

czynu określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.). 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały podczas kontroli usunięte bądź częściowo usunięte. Dotyczy to nieprawidłowości 

wymienionych w punktach nr 1 lit. a), nr 2 lit. c), nr 4, nr 5 lit. b) i c), nr 6 lit. b), w szczególności 

poprzez: 

− uzupełnienie polityki rachunkowości zarządzeniem Wójta Gminy nr OR.120.8.2020 z dnia 

27 lutego 2020 r. w zakresie wersji stosowanego oprogramowania, 

− wezwanie podatników do złożenia informacji o lasach,  

− sporządzenie korekty sprawozdań Rb-27S oraz Rb-PDP za 2018 r. w zakresie wykazanych 

skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja 

podatkowa oraz przesłanie sporządzonych korekt do RIO w Opolu, 

− dokonanie w dniu 17 stycznia 2020 r. przez Wójta wpłaty na rachunek bankowy Gminy z 

tytułu zwrotu zawyżonego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, 

− dokonanie w dniu 17 stycznia 2020 r. przez Wójta wpłaty na rachunek bankowy Gminy z 

tytułu zwrotu zawyżonego dodatku specjalnego, 

− dokonanie w dniu 21 lutego 2020 r. zwrotu na rachunek wykonawcy kwoty 948,74 zł 

związanej z nieprawidłowym naliczeniem kary umownej. 

 

 

II. Wnioski pokontrolne  

 W celu usunięcia stwierdzonych 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: 

1. Wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości z zakresu rachunkowości, a w szczególności 

doprowadzić do prawidłowego sporządzania dowodów wewnętrznych OT oraz zapewnić 

prowadzenie ewidencji księgowej konta 080 zgodnie z zasadami funkcjonowania tego 

konta określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 
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dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 

zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t,j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 342) oraz w obowiązującym zakładowym planie kont. 

 

2. Wzmocnić nadzór w zakresie przestrzegania prawa podatkowego, a w szczególności:  

a)  ewidencję podatkową nieruchomości doprowadzić do zgodności z przepisami art. 7a 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1170 ze zm.) oraz § 3 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 

2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 107, poz. 

1138),  

b) dokonać analizy w zakresie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu 

podatkiem leśnym w celu zachowania zasady powszechności opodatkowania. Stosować 

w tym zakresie przepisy art. 1 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 3 ustawy z dnia 30 października 

2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 

1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 276 ze zm.), 

c) w przypadku niezłożenia przez podatników wymaganych informacji bądź deklaracji 

podatkowych wzywać do ich złożenia lub do wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia, 

stosownie do przepisów art. 122 i art. 274a § 1 ustawy z dna 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).  

 

3. Zapewnić podawanie do publicznej wiadomości kompletnych wykazów osób prawnych i 

fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 

w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na 

raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości 

umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, stosownie do przepisu art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze 

zm.).  

 

4. Zaprzestać wypłaty wynagrodzenia Wójtowi Gminy na podstawie uchwały Rady Gminy 

Tarnów Opolski nr II/6/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r., której byt prawny ustał. Ustalić 

składniki wynagrodzenia Wójta w bieżącej kadencji oraz ich wysokość, stosownie do 
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przepisów art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282) oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).  

 

5. Zapewnić przestrzeganie przepisów art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) oraz postanowień umów zawartych z 

wykonawcami zamówień, w zakresie niedopuszczalności podwyższania umownego 

wynagrodzenia ryczałtowego. Podjąć starania celem prawidłowego rozliczenia kwoty 

8 182,11 zł za wykonanie robót dodatkowych, wypłaconej niezgodnie z umową nr 8/2018 

z dnia 18 maja 2018 r. 

 

6. Wzmocnić nadzór i kontrolę w zakresie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy 

na realizację zadań publicznych wskazanych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 

ze zm.), a w szczególności: 

a) zapewnić kompletność sporządzanych ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na 

realizację zadań publicznych, stosownie do dyspozycji art. 13 ust. 2 cyt. ustawy, 

b) doprowadzić do właściwego weryfikowania oświadczeń składanych przez członków 

Komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań 

publicznych na terenie Gminy, a w uzasadnionych przypadkach wyłączać pracowników 

z udziału w postępowaniach. Stosować w tym zakresie przepisy art. 15 ust. 2da pkt 3) 

oraz ust. 2f cyt. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku 

z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 

Dz. U. z 2020, poz. 256), 

c) zapewnić publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdań z realizacji 

programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zgodnie z dyspozycją art. 5a ust. 3 cyt. 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

d) podjąć zdecydowane działania, które skutecznie zapewnią rzetelną kontrolę sprawozdań 

przedkładanych przez beneficjentów realizujących zadania publiczne oraz prawidłowe 

rozliczanie dotacji udzielanych na realizację zadań publicznych, z uwzględnieniem 

postanowień zawieranych umów. Stosować w tym zakresie przepisy art. 16 ust. 1 cyt. 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uregulowania 

zarządzenia Nr OR.120.25.2015 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 lipca 2015 r. w 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcobygy4dg
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sprawie określenia zasad kontroli i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu na 

realizację zadań publicznych Gminy Tarnów Opolski. Doprowadzić do prawidłowego 

rozliczenia dotacji udzielonych w 2018 r. z budżetu Gminy na realizację zadań w 

zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, stosownie do przepisów art. 

126 z uwzględnieniem art. 252 cyt. ustawy o finansach publicznych.  

 

 

 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. 

 

          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
 

Do wiadomości: 

Rada Gminy Tarnów Opolski. 
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