
 

 

 

   Opole, 16 lutego 2006 r.      

NKO-401-35/05 

 

      Pan  

      Piotr Solloch 

      Burmistrz Krapkowic 

 

    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 ustawy z dnia 07 

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  25 listopada 2005 do 22 grudnia 

2005 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę problemową zadłużenia jednostki samorządu 

terytorialnego w latach 2003-2004 i I półroczu 2005 r. W szczególności badaniem objęto 

prawidłowość zaciągania kredytów i pożyczek i innych zobowiązań oraz ich spłatę, a ponadto 

relację łącznej kwoty faktycznego zadłużenia gminy na koniec roku budżetowego 2003 i 2004 

do wykonanych dochodów (na koniec I półrocza 2005 r. do planowanych dochodów) oraz 

relację łącznej kwoty przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi 

odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów. Badaniem objęto również 

funkcjonowanie w jednostce kontroli wewnętrznej.    

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 4 stycznia 2006 r. 

W trakcie kontroli stwierdzono między innymi następujące nieprawidłowości: 

1. Niespłacenie na dzień 31.12.2003 r. kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na 

pokrycie niedoboru budżetowego, 

(protokół kontroli str. 20-21). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.  
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2. Niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie środków GFOŚiGW oraz bezpodstawne 

wykorzystywanie środków zgromadzonych na rachunku depozytowym z tytułu 

wpłaconych wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów do zasilania w środki 

finansowe rachunku budżetu gminy, 

(protokół kontroli str.  40-41). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Burmistrz.  

3. Nieprzeprowadzanie kontroli w jednostkach podległych oraz nadzorowanych w zakresie 

przestrzegania procedur kontroli finansowej, obejmującej co najmniej 5% wydatków tych 

jednostek,  

(protokół kontroli str. 39, 40). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

 

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz usprawnienia 

prowadzenia zagadnień objętych kontrolą, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając 

na podstawie art. 9 ust. 2 powołanej wyżej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 

wnosi, wnosi o pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz podjęcie 

skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości a w szczególności 

o realizację następujących wniosków: 

1. Przestrzegać zasady dokonywania spłaty zaciągniętych kredytów przeznaczonych na 

pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru, w tym samym roku, w którym zostały 

zaciągnięte, stosownie do postanowień art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104).  

2. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczania do utraty płynności finansowej, a w 

konsekwencji niezgodnego z prawem wykorzystywania środków GFOŚiGW i środków 

zgromadzonych na rachunku depozytowym do likwidowania jej skutków. 

3. Wdrożyć skuteczne rozwiązania organizacyjne zapewniające przeprowadzenie w 

jednostkach podległych oraz nadzorowanych w każdym roku budżetowym kontroli 

przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur kontroli finansowej obejmujących co 

najmniej 5% wydatków jednostek, stosownie do postanowień do art. 46 oraz art. 187 cyt. 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.  
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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 o daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Podstawa 

zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego wykładnię 

lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

Do wiadomości: 
Rada Miejska  
 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 


