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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 (tekst jednolity Dz. U. z 

2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 9 stycznia 2014 r. do 21 marca 

2014 r. w tamtejszym Przedsiębiorstwie kontrolę doraźną gospodarki finansowej w zakresie 

rozliczeń z tytułu przewozów dzieci do szkół objętych dopłatą wynikającą z ustawy z dnia 20 

czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego w latach 2006-2012. W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorom 

kontroli stwierdzono nieprawidłowości w działalności Spółki będące konsekwencją 

nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 23 lipca 2014 r. 

Pismem L. dz. 1/857/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. złożył Pan wyjaśnienia dotyczące przyczyn 

odmowy podpisania protokołu kontroli, które to przyczyny pozostały bez wpływu na 

ostateczne sformułowanie wniosków pokontrolnych. 

 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

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

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

www.rio.opole.pl 

45 - 052 OPOLE 

ul. Oleska 19a 

mailto:rio@rio.opole.pl


2 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające w szczególności na:  

Wystawianiu, w okresie od 1.01.2008 r. do 30.06.2012 r., w związku z umowami zawartymi z 

Gminami Kietrz i Branice, bez wiedzy tychże Zamawiających, ulgowych biletów 

miesięcznych z kasy fiskalnej. Bilety te nie służyły udokumentowaniu praw pasażerów do 

przewozu a uzyskaniu dopłat, o czym świadczy m.in. fakt wystawiania biletów: 

 na nieprawidłowe relacje, tj. z innych miejscowości niż miejsce zamieszkania ucznia i 

do innych przystanków niż przystanek przy szkole (protokół kontroli str. 55-56, 59-60, 

93-104, 110), 

 na inne osoby (inne imiona i nazwiska) niż ujmowane na listach sporządzanych przez 

Dyrektorów szkół (protokół kontroli str. 49-53, 57-58 ), 

 podwójnie na te same osoby (protokół kontroli str. 104-111), 

 w cenach wyższych niż wynikające z umów zawartych z Gminą Kietrz oraz w cenach 

niezgodnych z cenami obowiązującej taryfy (protokół kontroli str. 56-57, 64-79 ), 

 niewystawianie biletów dla części osób zgłoszonych do dowozów (protokół kontroli 

str. 29-30, 79-93),  

Powyższe doprowadziło do bezpodstawnego uzyskania z budżetu państwa dopłat do 

ulgowych biletów miesięcznych wystawianych dla Gmin Kietrz i Branice w ramach umów z 

nimi zawartych, w łącznej kwocie 2 105 022,11 zł (protokół kontroli str. 122-123). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownik drukujący bilety z kasy fiskalnej, Kierownik Działu 

Przewozów, Dyrektor Finansowy - Główny Księgowy oraz Prezes Zarządu PKS w 

Głubczycach. 

 

 

II. Wniosek pokontrolny  

 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 

następującego wniosku: 
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Dokonać rozliczenia z Samorządem Województwa Opolskiego bezpodstawnie uzyskanych 

kwot z tytułu dopłat do miesięcznych biletów ulgowych wystawianych dla Gmin Kietrz i 

Branice w okresie od 1.01.2008 r. do 30.06.2012 r. 

 

 

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 wniosku pokontrolnego w nim zawartego 

lub przyczynach jego 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. 

 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

  /--/ 

Do wiadomości  

Rada Nadzorcza PKS w Głubczycach 

Rada Powiatu Głubczyckiego 

 


