
 

 

Opole, dnia 14 września 2012 r. 

NKO-401-13/2/12 

 

Pan 

        Sylwester Lewicki 

        Burmistrz Olesna 

 

 

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 26.04.2012 r. do 18.07.2012 r. 

w tamtejszym urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy za rok 2011 oraz 

wybranych zagadnień za lata 2010 i 2012. 

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. 

Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy w 

zakresie nieterminowego regulowania zobowiązań finansowych, co w świetle informacji o 

wykonaniu wniosków pokontrolnych zawartych w piśmie nr I.0717-15/09 z dnia 22.05.2009 r. 

nie powinno mieć miejsca. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to między innymi: zaprowadzenia prawidłowej 
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ewidencji księgowej konta 101, oznaczania numerami identyfikacyjnymi dowodów 

źródłowych, zwrotu do budżetu Gminy kwoty 2 720,28 zł z tytułu nadpłaconych diet dla 

Przewodniczącego Rady Miejskiej, prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie wypłat diet 

dla radnych i sołtysów na koncie 240, zwiększenie wartości środka trwałego. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 18.07.2012 r. 

 

I. U s ta 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 zasad rachunkowości wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z poźn. zm.), 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 (Dz. U. nr 128, poz. 861 z późn. zm.) oraz zasad rachunkowości 

określonych w polityce rachunkowości polegające na: 

 niezaewidencjonowaniu depozytu w postaci oleskich dukatów lokalnych na koncie 

rozrachunkowym oraz wpływów z ich sprzedaży na koncie 101 – „kasa” (protokół kontroli 

str. 10-12). 

Odpowiedzialność ponosi kasjerka i Skarbnik Gminy, 

 nieprowadzeniu konta 290 – „Odpisy aktualizujące należności” (protokół kontroli str. 22). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektorzy Wydziału Finansowego i Skarbnik Gminy, 

 nieprawidłowym przeprowadzeniu i niedokonaniu rozliczenia inwentaryzacji środków 

pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz nieprzeprowadzeniu 

inwentaryzacji należności z tytułu udzielonej pożyczki, udziałów w spółkach i należności 

składających się na saldo konta 240 (protokół kontroli str. 37-38, 40-41). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Skarbnik Gminy. 

Niedokonanie rozliczenia inwentaryzacji środków pieniężnych zgromadzonych na 

rachunkach bankowych oraz nieprzeprowadzenie inwentaryzacji powyższych należności 

może wypełniać znamiona czynu określonego w przepisach 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.). 
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 nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości: wykazu zbiorów 

danych tworzących księgi rachunkowe, wersji stosowanego programu KSAT oraz daty 

rozpoczęcia eksploatacji i potwierdzenia przyjęcia do stosowania programu 

komputerowego o nazwie BeSTi@ (protokół kontroli str. 6). 

Odpowiedzialność ponoszą: Skarbnik oraz Burmistrz, 

 nieoznaczeniu ksiąg rachunkowych nazwą jednostki, której dotyczą (protokół kontroli str. 20). 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektorzy ds. księgowości, a z nadzoru Skarbnik Gminy, 

 niesporządzaniu zestawień obrotów dzienników częściowych (protokół kontroli str. 20-21). 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektorzy ds. księgowości, a z nadzoru Skarbnik Gminy, 

 prowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 901 niezgodnie z zasadami funkcjonowania, 

tego konta (protokół kontroli str. 47). 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektorzy ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik Gminy, 

 nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do kont 130D-01 oraz 130W-01 w szczegółowości 

wg podziałek klasyfikacji budżetowej (protokół kontroli str. 47-48, 85). 

Odpowiedzialność ponoszą: Podinspektor ds. księgowości, Inspektorzy ds. księgowości 

oraz Skarbnik Gminy. 

2. W zakresie sprawozdawczości: 

 niesporządzenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z i Rb-N (protokół kontroli str. 39-

40, 181). 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektor ds. księgowości, Skarbnik oraz Burmistrz, 

 niewykazanie w sprawozdaniu jednostkowym i zbiorczym Rb-28S oraz sprawozdaniu 

zbiorczym Rb-Z sporządzonych na dzień 31.12.2011 r. zobowiązań wymagalnych w łącznej 

kwocie 23 341,69 zł (protokół kontroli str. 88, 180). 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektorzy ds. księgowości, Skarbnik, Zastępca Burmistrza 

oraz Burmistrz, 

 wykazanie w jednostkowych sprawozdaniach budżetowych Rb-27S oraz Rb-28S 

sporządzonych na dzień 31.12.2011 r. danych niezgodnych z danymi wynikającymi z 

analitycznej ewidencji księgowej konta 130 (protokół kontroli str. 48-49, 84-85). 

Odpowiedzialność ponoszą: Podinspektor ds. księgowości, Skarbnik oraz Z-ca Burmistrza, 

 wykazanie w sprawozdaniu Rb-ST danych niezgodnych z dowodami bankowymi (protokół 

kontroli str. 38-39). 

Odpowiedzialność ponoszą: Skarbnik oraz Zastępca Burmistrza, 
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Powyższe nieprawidłowości dotyczące niesporządzania sprawozdania z wykonania 

procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania oraz wykazanie w 

tych sprawozdaniach danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 

mogą wypełniać znamiona czynu określonego w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 

2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005 

r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 

 wykazanie w sprawozdaniu Rb-PDP za 2011 r. nieprawidłowych danych dotyczących 

skutków zwolnień w podatku od nieruchomości wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej, co 

spowodowało ich zawyżenie o kwotę 8 511,08 zł, a jednocześnie ich zaniżenie o kwotę 

400,05 zł oraz skutków ulg udzielonych na podstawie decyzji wydanych przez organ podatkowy 

na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, co spowodowało ich zawyżenie o kwotę 1 551,00 zł 

(protokół kontroli str. 63 i 75). 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektorzy ds. poboru podatków i opat lokalnych, Skarbnik oraz 

Burmistrz. 

3. Nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych Gminy (protokół kontroli str. 25-27, 

127-128, 135, 144, 155). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za terminowe 

przedkładanie dokumentów, Burmistrz, Zastępca Burmistrza i Skarbnik Gminy. 

Nieprawidłowości w tym zakresie zostały stwierdzone także podczas poprzedniej kontroli 

gospodarki finansowej Gminy, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków 

pokontrolnych zawartych w piśmie nr I.0717-15/09 z dnia 22.05.2009 r. świadczy o 

nieskuteczności podejmowanych działań mających na celu wyeliminowanie 

nieprawidłowości i doprowadzenie do przestrzegania przepisów w wymienionym zakresie. 

4. Nieterminowy zwrot wykonawcom zabezpieczeń należytego wykonania umów, co 

świadczy o braku skutecznych procedur kontroli zarządczej w zakresie obiegu 

dokumentów i przepływu informacji dotyczących zwrotu depozytów (protokół kontroli str. 

33). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy merytorycznie zajmujący się zabezpieczeniami, 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

Zastępca Burmistrza oraz Burmistrz. 

5. Nieprawidłowe rozdysponowanie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli 

stażystów i dyplomowanych, co skutkowało niewypłaceniem jednorazowego dodatku 

uzupełniającego wszystkim uprawnionym nauczycielom bądź wypłaceniem go w 

niewłaściwej wysokości (protokół kontroli str. 107-109). 
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Odpowiedzialność ponosi p.o. Kierownika Wydziału Edukacji oraz z nadzoru Sekretarz 

Gminy. 

6. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa polegające na 

nieegzekwowaniu obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz braku weryfikacji 

danych wykazywanych w deklaracjach co spowodowało w 2011 r. zaniżenie wpływów z 

tego tytułu o kwotę 162,60 zł (protokół kontroli str. 57-58, 63). 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektorzy ds. poboru podatków i opłat, Skarbnik oraz 

Burmistrz. 

7. Objęcie podatkiem od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i 

budynków jako rolne zabudowane, co skutkowało zawyżeniem w 2011 roku podatku od 

nieruchomości o kwotę 1 316,15 zł, a jednocześnie zaniżeniem podatku rolnego o 7,50 zł 

(protokół kontroli str. 55-57). 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych, Kancelista w 

Wydziale Finansowym, Skarbnik oraz Burmistrz. 

8. Niepodjęcie czynności mających na celu wyegzekwowanie zwrotu bonifikaty w kwocie 

12.719,70 zł udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (protokół kontroli str. 81). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

9. Dokonanie wydatków z przekroczeniem granic kwot określonych w planie finansowym 

jednostki (protokół kontroli str. 89-92). 

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy oraz inspektor ds. 

księgowości budżetowej.  

Dokonywanie wydatków z przekroczeniem granic kwot wydatków określonych w planie 

finansowym może wypełniać znamiona czynu określonego w przepisach 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.). 

10. Nieprawidłowe ustalenie podstawy do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

dla Sekretarza Gminy za 2011 r., co spowodowało zaniżenie dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego o kwotę 305,47 zł (protokół kontroli str. 97-98). 

Odpowiedzialność ponosi Kancelista. 

11. Nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych polegające na: 

- niezachowaniu formy pisemnej umowy przy udzielaniu zamówień uzupełniających 

(protokół kontroli str. 132-134). 

Odpowiedzialność ponosi pracownik merytoryczny, Kierownik Wydziału Urbanistyki, 

Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Zastępca Burmistrza. 
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- realizacji robót uzupełniających, których wartość przekraczała 50% wartości 

zamówienia podstawowego, w oparciu o umowę zamówienia podstawowego,  (protokół 

kontroli str. 134-135). 

Odpowiedzialność ponosi pracownik merytoryczny, Kierownik Wydziału Urbanistyki, 

Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Zastępca Burmistrza. 

Przedstawione nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynu określonego w 

przepisach 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.). 

12. Naruszenie przepisów w zakresie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy 

podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych polegające na:  

 przyjęciu oferty, która nie zawierała kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji 

zadania publicznego (protokół kontroli str. 165 i 172-173). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie komisji, 

 niesporządzeniu zaktualizowanych harmonogramów kosztów realizacji zadania w 

stosunku do kwoty przyznanej dotacji (protokół kontroli str. 166-167, 173-173). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz, 

 nieterminowym przekazaniu dotacji dla LZS Borki Wielkie, LZS Borki Małe, LZS 

Wachowice (protokół kontroli str. 167, 174-175). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy, Zastępca Burmistrza oraz Burmistrz, 

 przyjęciu sprawozdań z realizacji zadań zawierających braki formalne (protokół kontroli 

str. 168-169, 175-177). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor ds. księgowości, a z nadzoru Skarbnik Gminy. 

13. Nieprzekazanie mienia gminy jednostkom organizacyjnym w formie trwałego zarządu 

(protokół kontroli str. 188-189). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie 

1. Naruszenie obowiązujących przepisów w zakresie naliczenia i wypłacania dodatku za 

wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowej polegające na wypłacaniu Głównemu 

księgowemu w okresie od stycznia 2011 r. do czerwca 2012 r. zawyżonego dodatku za 

wieloletnią pracę o łączną kwotę 554,99 zł oraz na wypłaceniu nagrody jubileuszowej 

przed nabyciem prawa do nagrody (protokół kontroli str. 202, 204-205). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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2. Niewłaściwe opracowanie regulaminu wynagradzania polegające na nieokreśleniu 

maksymalnego wynagrodzenia dla Głównego Księgowego i Zastępcy Głównego 

Księgowego (protokół kontroli str. 203-204).  

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. 

3. Niedokonanie rozliczenia z budżetem w zakresie posiadanych środków na koniec roku 

budżetowego (protokół kontroli str. 205-206).  

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Główny księgowy. 

 

II. W n i o s k i   p o k o n t r o l n e  

  

Urząd Miejski 

1. Przestrzegać zasad rachunkowości wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad 

rachunkowości oraz planu 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 (Dz. U. nr 128 poz. 861). Zapewnić 

przestrzeganie przepisu art. 26 cyt. ustawy o rachunkowości w zakresie prawidłowego 

inwentaryzowania wszystkich składników majątku podlegającego inwentaryzacji. 

Uzupełnić zapisy polityki rachunkowości o brakujące elementy. Zaprowadzić brakującą 

ewidencję, ewidencjonować depozyty oraz wpływy z ich sprzedaży w księgach 

rachunkowych jednostki stosownie do przepisów art. 24 cyt. ustawy o rachunkowości. 

Terminowo ewidencjonować zdarzenia gospodarcze, na koniec okresów sprawozdawczych 

sporządzać zestawienia obrotów dzienników częściowych. 

2. Przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych bezwzględnie zapewnić przestrzeganie 

zasady kompletności sprawozdań, jak również zachowania zgodności pomiędzy danymi 

wykazanymi w tych sprawozdaniach a danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, tj. 

stosownie do unormowań rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w 

sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103) oraz rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora 

finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. nr 43, poz. 247). 

Wdrożyć skuteczne rozwiązania zapewniające spełnianie obowiązku sporządzania 

wymaganych przepisami sprawozdań. 
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3. Podjąć działania dyscyplinujące wobec pracowników odpowiedzialnych za realizację 

procedur mających zapewnić terminowe regulowanie zobowiązań stosownie do 

przepisów określonych w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

4. Wprowadzić skuteczne procedury w zakresie kontroli zarządczej, które zapewnią 

efektywny i skuteczny przepływ informacji w Urzędzie Miejskim w zakresie 

terminowości zwrotu zabezpieczeń należytego wykonania umowy. 

5. Doprowadzić do wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli 

stażystów i dyplomowanych w prawidłowej wysokości zgodnie z przepisem art. 30a 

ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 

r. nr 97. poz. 674 z późn. zm.). 

6. Egzekwować realizację obowiązku składania deklaracji w trybie przewidzianym przepisami 

art. 274a z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 

8, poz. 60 z późn. zm.). Przedkładane przez podatników deklaracje podatkowe poddawać 

czynnościom sprawdzającym w przypadkach i na zasadach określonych w art. 272 cyt. 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Prawidłowo dokumentować 

dokonanie tych czynności. 

7. Przeprowadzać analizę i weryfikację w zakresie dokonywanego wymiaru i poboru 

podatków w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz doprowadzenia 

do objęcia obowiązkiem podatkowym wszystkich zobowiązanych podatników i 

wszystkich przedmiotów podlegających opodatkowaniu. Wymiaru podatków rolnego i od 

nieruchomości dokonywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 

podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 696 z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). 

8. Podjąć działania mające na celu uzyskanie zwrotu udzielonej bonifikaty lokalu 

mieszkalnego zgodnie z przepisem art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. 

zm.). 

9. Wdrożyć procedury kontrolne, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości polegające 

na dokonywaniu wydatków przekraczających granice kwot określonych w planie 

finansowym. Przestrzegać w tym zakresie dyspozycji art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).  
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10. Dokonać wypłaty zaniżonej kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Sekretarza 

Gminy. W zakresie ustalania kwot dodatkowego wynagrodzenia rocznego przestrzegać 

przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej(Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.). 

11. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości 

związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Stosować w tym zakresie przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 

113, poz. 759 z późn. zm.). Przy udzielaniu zamówień uzupełniających przestrzegać 

warunków określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Zapewnić zachowanie formy pisemnej umów zawieranych w sprawach zamówień 

publicznych stosownie do dyspozycji art. 139 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. Wzmocnić nadzór nad udzielaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu Gminy na realizację 

zadań publicznych zlecanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze 

zm.). Egzekwować obowiązek składania kompletnych ofert stosownie do przepisów art. 14 

ust. 1 cyt. ustawy oraz sporządzanie harmonogramów kosztów realizacji zadania w 

stosunku do kwoty przyznanej dotacji. Terminowo przekazywać dotacje dla podmiotów 

realizujących zadania publiczne. Egzekwować obowiązek składania sprawozdań z 

realizacji zadania publicznego zawierających wszystkie elementy zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz 

wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 25). 

13. Jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej mienie gminy 

przekazać w formie trwałego zarządu zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr. 102, poz. 651 z późn. zm.).  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie 

1. Podjąć działania mające na celu wyegzekwowanie zawyżonego dodatku za wieloletnią pracę. 

W zakresie ustalania dodatku za wieloletnią pracę stosować przepisy rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 

(Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zm.). 

2. Ustalić w regulaminie wynagradzania maksymalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego 

dla Głównego Księgowego i Zastępcy Głównego Księgowego zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 
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2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 

1458 z późn. zm.). 

3. Przestrzegać zasad dotyczących rozliczania się z budżetem w zakresie posiadanych 

środków na koniec roku budżetowego stosownie do przepisów art. 11 ust. 1, art. 40 ust. 2 

pkt 1, art. 211 oraz art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

 

 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                                                                                                                

/--/ 

 

 


