
 

 
 

 
 

Opole, dnia 2 grudnia 2014 r. 

NKO.401-42/2014 

 

 

Pan 

Jarosław Kielar 

Burmistrz Kluczborka 

 

 

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 3 września 2014 r. do 

6 października 2014 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę problemową zadłużenia Gminy 

Kluczbork za lata 2011-2014. 

W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorowi kontroli stwierdzono uchybienia i 

nieprawidłowości w działalności Gminy Kluczbork będące głównie konsekwencją 

nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 09.10.2014 r.  

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu zamówień publicznych polegające na dokonaniu 

istotnych zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie długoterminowego kredytu 

bankowego w stosunku do treści stosownej oferty, pomimo nieprzewidzenia możliwości 

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 

 

dokonania takich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (protokół kontroli str. 32-34).  

Odpowiedzialność ponosi inspektor Wydziału Finansowego oraz Burmistrz. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w ustawie z 

dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 

2. Podjęcie działań polegających na wydłużeniu terminu spłaty kredytu długoterminowego 

oraz dokonaniu zmian harmonogramu spłaty rat tego kredytu i ich wysokości, które nie 

posiadały legitymacji w uchwale Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego (protokół kontroli str. 34).  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

3. Nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych Gminy wobec kontrahentów, co 

skutkowało koniecznością zapłacenia w 2013 r. odsetek za zwłokę w wysokości łącznej 

2 433,90 zł (protokół kontroli str. 16-19). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Zastępca Skarbnika, osoba na samodzielnym 

stanowisku ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Burmistrz. 

4. Nieterminowe opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i 

Fundusz Pracy za miesiące styczeń i kwiecień 2013 roku. Powyższe skutkowało 

koniecznością zapłacenia odsetek za zwłokę w wysokości łącznej 127,00 zł (protokół 

kontroli str. 20-21).  

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy, Zastępca Skarbnika Gminy oraz Burmistrz. 

Nieopłacenie w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i 

Fundusz Pracy może wypełniać znamiona czynów określonych w ustawie z dnia 17 

grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168).  

5. Nieuprawnione wykorzystanie środków pieniężnych w kwocie 130 000 zł z rachunku 

depozytów oraz środków w kwocie 60 000 zł z rachunku Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych do regulowania bieżących zobowiązań z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne (protokół kontroli str. 11-14).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik, Zastępca Skarbnika oraz Burmistrz. 
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 Na uwagę zasługuje fakt, że wymienione w punkcie nr 2 bezpodstawne działania 

polegające na wydłużeniu terminu spłaty kredytu długoterminowego oraz dokonaniu zmian 

harmonogramu spłaty rat tego kredytu i ich wysokości zostały zalegalizowane poprzez 

podjęcie przez Radę Miejską w Kluczborku uchwały nr LII/564/14 z dnia 30.09.2014 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/458/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 kwietnia 

2009 r. w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

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. Zapewnić przestrzeganie przepisu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w zakresie 

dokonywania istotnych zmian zawartych umów w stosunku do treści ofert, na podstawie 

których dokonano wyboru wykonawcy tylko jeżeli takie zmiany zostały przewidziane w 

ogłoszeniach o zamówieniach lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Podjąć skuteczne działania w celu zapewnienia terminowego regulowania zobowiązań 

wobec kontrahentów, stosownie do przepisu art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w 

tym wprowadzić procedury dotyczące terminowego przepływu informacji i dokumentów 

księgowych pomiędzy wydziałami merytorycznymi a Wydziałem Finansowym, 

stosownie do dyspozycji art. 68 ust. 2 pkt 6 cyt. 

3. Zapewnić przestrzeganie obowiązku terminowego opłacania składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy, stosownie do przepisów art. 47 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.), art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz art. 107 



4 

 

ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).  

4. Doprowadzić do zaprzestania nieuprawnionego wykorzystywania środków z rachunku 

depozytów oraz z rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do 

regulowania bieżących zobowiązań jednostki tj. niezgodnie z przeznaczeniem tych 

środków. Zapewnić przestrzeganie w tym zakresie przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 

4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 

2012 r. poz. 592 z późn. zm.) oraz w odniesieniu do sum depozytowych przepisu art. 6 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).   

 

5. Dokonać analizy sytuacji finansowej Gminy i podjąć stosowne działania celem 

niedopuszczenia w przyszłości do sytuacji opisanych w punktach nr 3, 4 i 5 pierwszej 

części wystąpienia. 

 

 

 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                                                                                                                

/--/ 
 


