
 
 
 

 

Opole, dnia 7 września 2012 r. 

NKO-401-30/2/12 

 

 
Pan 

Kazimierz Cebrat 

Wójt Gminy Kamiennik 

 

 

  

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 28.06.2012 r. do  

12.07.2012 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę problemową w zakresie funduszu sołeckiego 

za lata 2009-2012. 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie stwierdzonych operacji finansowo-gospodarczych, 

dowodów źródłowych oraz ewidencji księgowej. W oparciu o dokumentację udostępnioną 

inspektorowi kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w działalności gminy 

będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 16.07.2012 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Przyjęcie przez Wójta Gminy Kamiennik wniosków w sprawie realizacji przedsięwzięć w 

ramach funduszu sołeckiego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny zostać 

odrzucone (protokół kontroli str. 13-16). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Kamiennik. 
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2. Wydatkowanie środków w kwocie 1.500,00 zł na realizację przedsięwzięć innych niż 

wskazane przez sołectwo we wniosku w sprawie określenia zadań do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego (protokół kontroli str. 19-20). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy Kamiennik. 

3. Ujęcie we wniosku o zwrot z budżetu państwa wydatków na realizację przedsięwzięć 

wynikających z nieprawidłowych wniosków sołectw oraz wykazanie do rozliczenia środków 

wydatkowanych na inne przedsięwzięcie niż wynikające z wniosków sołectw złożonych w 

trybie art. 4 ustawy o funduszu sołeckim. Łączna kwota nienależnie uzyskanego z budżetu 

państwa zwrotu części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2010 i 

2011 rok wyniosła 14.198,06 zł (protokół kontroli str. 22-25). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Kamiennik. 

 

I I .  Wnioski pokontrolne  

 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: 

 

1. Dokonywać szczegółowej weryfikacji wniosków, składanych przez poszczególne 

sołectwa w sprawie realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, pod kątem 

ich zgodności z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 

Nr 52, poz. 420 z późn. zm.), a w przypadku otrzymania wniosków niespełniających 

warunków, określonych przez przepisy art. 4 ust. 2-4, w związku z art. 1 ust. 3 cyt. 

ustawy o funduszu sołeckim, podejmować decyzje o ich odrzuceniu, na podstawie art. 4 

ust. 5 ww. ustawy. 

2. Środki funduszu sołeckiego przeznaczać wyłącznie na zadania wynikające z wniosku 

złożonego przez Sołectwa Gminy Kamiennik, stosownie do zapisów art. 1 ust. 3 ustawy z 

dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.). 

3. We wnioskach o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach 

funduszu sołeckiego wykazywać wyłącznie wydatki wykonane w ramach funduszu 

sołeckiego stosownie do przepisu § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 

stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach 
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funduszu sołeckiego (Dz. U. Nr 21, poz. 106). Dokonać korekty wniosków o zwrot z 

budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2010 

i 2011 rok i przekazać skorygowane wnioski do Wojewody Opolskiego. 

 

 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 Gminy 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


