
 

 
 

 

Opole, dnia 16 listopada 2007 r. 
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Pan  

Wiesław Fąfara 

Prezydent Miasta 

Kędzierzyn-Koźle 

 

 
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 27 sierpnia 2007 r. do 7 

września 2007 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę doraźną prawidłowości udzielania i 

rozliczania wybranych dotacji na realizację zadań publicznych, przyznanych w latach 2004-

2007 podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 24 września 2007 r. 

 W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono 

nieprawidłowości będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa, a w 

szczególności nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 

o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, poprzez 

dokonanie wyboru podmiotów realizujących zadania publiczne w latach 2004-2007 na 

podstawie ofert, do których nie były załączone sprawozdania finansowe za ostatni rok 

(protokół kontroli str. 3-7). 

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Prezydent Miasta oraz członkowie 

komisji konkursowych.  
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 W związku z powyższym, działając na podstawie art. 9 ust. 2 powołanej na wstępie 

ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, wnoszę o zaprzestanie rozpatrywania w 

konkursie na realizację zadań publicznych ofert, do których nie załączono sprawozdań 

finansowych za ostatni rok, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 

ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z 

wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207). 

 

 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 
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