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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 18 sierpnia 2015 r. do 14 

września 2015 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę problemową gospodarki finansowej w 

zakresie funduszu sołeckiego za lata 2010-2015 oraz zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych za lata 2010-2015.  

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo operacje 

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

dokumentację udostępnioną inspektorowi kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 

działalności Gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 17 września 2015 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprawidłowości w zakresie funduszu sołeckiego polegające na:  

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
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 przyjęciu przez byłego i obecnego Burmistrza wniosków w sprawie realizacji 

przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które nie zawierały wymaganych 

uzasadnień bądź dotyczyły przedsięwzięcia z obszaru innego sołectwa i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami powinny zostać odrzucone (protokół kontroli str. 12-18), 

 ujęciu we wnioskach o zwrot z budżetu państwa części wydatków Gminy wykonanych 

w ramach funduszu sołeckiego, wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z 

nieprawidłowych, podlegających odrzuceniu wniosków sołectw. Łączna kwota 

nienależnie uzyskanego z budżetu państwa zwrotu części wydatków wykonanych w 

ramach funduszu sołeckiego za lata 2010-2011 oraz 2013-2014 wyniosła 80 521,38 zł 

(protokół kontroli str. 21-26).  

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponoszą były i obecny Burmistrz 

Lewina Brzeskiego. 

2. Udzielenie w 2014 r. świadczeń pieniężnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych pomimo niezłożenia przez osoby uprawnione wniosków o przyznanie ww. 

świadczeń, wymaganych przepisami regulaminu ZFŚS (protokół kontroli str. 29-30). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz 

Burmistrz Lewina Brzeskiego. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że nieprawidłowość nr 2 została w trakcie kontroli usunięta 

poprzez dokonanie przez Burmistrza Lewina Brzeskiego zmian zapisów obowiązującego w 

jednostce regulaminu ZFŚS polegających na ustaleniu, iż świadczenie związane ze 

zwiększonymi wydatkami w okresie świąt będzie udzielane wszystkim uprawnionym na 

wniosek przedstawiciela załogi. 

 

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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1. Wdrożyć skuteczne działania, które zapewnią szczegółową weryfikację wniosków 

składanych przez poszczególne sołectwa w sprawie realizacji przedsięwzięć w ramach 

funduszu sołeckiego, pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 

2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.). W przypadku otrzymania 

wniosków niespełniających warunków określonych w przepisach art. 5 ust. 2-4 cyt. 

ustawy podejmować decyzje o ich odrzuceniu, na podstawie art. 5 ust. 5 ww. ustawy. We 

wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków Gminy wykonanych w ramach 

funduszu sołeckiego wykazywać wyłącznie wydatki wykonane w ramach funduszu 

sołeckiego stosownie do przepisu § 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 

z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot (Dz. U. poz. 

916 z późn. zm.). Dokonać korekty wniosków o zwrot z budżetu państwa części 

wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za lata 2010-2011 oraz 

2013-2014 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 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. 

 

Do wiadomości: 

Rada Miejska 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


