
 
 

Opole, 1 marca 2021 r. 

NKO.401-41/2020 

  

 

Pan 

Krzysztof Cebula 

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

2137) przeprowadziła w dniach od 16 grudnia 2020 r. do 22 stycznia 2021 r. kontrolę doraźną 

wybranych zagadnień gospodarki finansowej Gminy Prószków za lata 2017-2020. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo 

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

o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono nieprawidłowości 

w działalności Gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 17 

lutego 2021 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

 

1. Nieprawidłowe określenie przedmiotu działalności spółki gminnej pn. Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie, poprzez: 

a) określenie w akcie założycielskim spółki, zadań własnych gminy o charakterze 

użyteczności publicznej z naruszeniem zakresu działalności tej spółki ustalonego przez 

Radę Miejską w Prószkowie (protokół kontroli str. 6-11). 

Odpowiedzialność ponoszą była Burmistrz oraz obecny Burmistrz Prószkowa. 



Strona 2 / 4 

Wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-21/2020 z dnia 1 marca 2021 r. 

b) określenie w akcie założycielskim spółki, zadań stanowiących działalność gospodarczą 

wykraczającą poza zadania własne gminy o charakterze użyteczności publicznej z 

naruszeniem ustawowych ograniczeń (protokół kontroli str. 6-11). 

Odpowiedzialność ponoszą była Burmistrz oraz obecny Burmistrz Prószkowa. 

 

2. Niedokonanie zmiany umowy spółki gminnej pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie, pomimo rozszerzenia przedmiotu jej działalności 

przez Radę Miejską w Prószkowie (protokół kontroli str. 11-12). 

Odpowiedzialność ponoszą była Burmistrz oraz obecny Burmistrz Prószkowa. 

 

3. Niezachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym 

poprzez utworzenie spółki gminnej pn. Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. 

w Prószkowie, która nie posiada własnych środków trwałych umożliwiających samodzielną 

realizację zadań określonych w akcie założycielskim i ponoszenie kosztów związanych z 

zarządzaniem tą spółką, pomimo że na terenie Gminy Prószków funkcjonuje Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie, o zbliżonym zakresie 

działalności, który wyposażony został w środki trwałe umożliwiające samodzielną 

realizację tych zadań (protokół kontroli str. 16-17).  

Odpowiedzialność ponosi była Burmistrz Prószkowa. 

 

4. Niezapewnienie odpowiedniego nadzoru i kontroli nad realizacją zamówień dotyczących 

zimowego utrzymania dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na 

terenie miasta Prószkowa w 2018 r. i 2019 r., zleconych do realizacji Gminnemu 

Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Sp. z o.o. w Prószkowie, co w konsekwencji 

doprowadziło do niewykonania tych zamówień w części dotyczącej utrzymania gotowości 

i zapłaty za niezrealizowane usługi w kwotach 27 174,19 zł brutto za 2018 r. i 31 920,00 zł 

brutto za 2019 r. (protokół kontroli str. 23-24, 32-33). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Referacie Inwestycji oraz Burmistrz Prószkowa. 

 

5. Dokonanie zapłaty wynagrodzenia wykonawcy zamówienia w wysokości niższej o 

480,00 zł brutto, niż wynikająca z zawartej umowy (protokół kontroli str. 31-32). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor w Referacie Inwestycji. 

 

II. Wnioski pokontrolne  
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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. Doprowadzić do zmiany aktu założycielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie, polegającej na:  

a) doprowadzeniu do zgodności przedmiotu działalności spółki, z zakresem jej 

działalności ustalonym przez Radę Miejską w Prószkowie, stosownie do przepisów 

określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 ze zm.), 

b) doprowadzeniu do zgodności zakresu działalności spółki z przepisem art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

713 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1-3 cyt. ustawy o gospodarce komunalnej. 

 

2. Zapewnić dokonywanie zmian umów spółek gminnych, w przypadku zmian przedmiotu 

działalności tych spółek dokonywanych przez Radę Miejską w Prószkowie, stosownie do 

przepisów art. 157 § 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 

handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o 

gospodarce komunalnej. 

 

3. Zapewnić spełnianie przez osoby uczestniczące w zarządzaniu mieniem komunalnym, 

obowiązku zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu tego zarządu, stosownie 

do przepisu art. 50 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym. 

 

4. Wzmocnić nadzór i kontrolę nad realizacją zamówień zlecanych spółkom gminnym, w celu 

zapewnienia dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z 

zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, stosownie do 

przepisu art. 44 ust. 3 pkt 1 lit. a  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305). 
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5. Zapewnić dokonywanie wydatków publicznych w wysokości wynikającej z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań, stosownie do przepisu art. 44 ust. 3 pkt 3 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 Miejska w Prószkowie 
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