
 
 

 

Opole,   2 października 2006 r. 

 

NKO-401-11/06  

 

Pan 

Mieczysław Markiewicz 

Wójt Gminy Pakosławice 

 

 

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 10 kwietnia 2006 r. do 25 

lipca 2006 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy za 

2005 r. oraz wybranych zagadnień za rok 2004. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo operacje 

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

dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości 

w działalności gminy będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz brakiem 

właściwego nadzoru Wójta i Skarbnika Gminy nad gospodarką finansową i działalnością 

Gminy. 

Zaznaczyć należy, że nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych stwierdzone 

podczas poprzedniej kontroli kompleksowej Gminy przeprowadzonej w 2002 r. i kontroli 

doraźnej przeprowadzonej w 2005 r. powtórzyły się, co w świetle informacji o wykonaniu 

wniosków pokontrolnych z dnia 31 stycznia 2003 r. i z dnia 15 lipca 2005 r. nie powinno 

mieć miejsca.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte, a dotyczy to: 

− sporządzenia raportów kasowych za okresy jednodniowe i doprowadzenia do zgodności 

zapisów na koncie syntetycznym 101 – „Kasa” z zapisami wynikającymi z ewidencji 

analitycznej (raportów kasowych), 
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− skorygowania błędnych zapisów na koncie 226 – „Długoterminowe należności 

budżetowe” oraz 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych” oraz sporządzenia 

skorygowanego sprawozdania Rb-27S za 2005 r. 

− skorygowania bilansu otwarcia na koncie 226 – „długoterminowe należności budżetowe” 

za okres od 2000 r. do 2005 r. o kwotę 9.036 zł, 

− skorygowania podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2005 r. dwóch 

pracowników Urzędu i zwrócenia do budżetu zawyżonej kwoty tego wynagrodzenia, a 

także skorygowania deklarację składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz 

deklarację podatku dochodowego od osób fizycznych, 

− skorygowania sprawozdania Rb-27S i Rb-PDP za 2005 r. w zakresie skutków  

udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i skutków decyzji wydanych przez organ 

podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu 3 sierpnia 2006 r. 

I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie zasad rachunkowości polegające na: 

− wykazywaniu na kontach rozrachunkowych Zespołu 2 – „Rozrachunki i roszczenia” 

per salda, a nie sald dwustronnych Wn – należności i Ma – zobowiązania, co 

skutkowało zniekształceniem rzeczywistego stanu rozrachunków Urzędu (protokół 

kontroli str. 29-38), 

− nieprowadzeniu ewidencji szczegółowej (analitycznej) do konta 130 dla dochodów wg 

podziałki klasyfikacji budżetowej oraz prowadzeniu ewidencji szczegółowej do konta 

221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych” w sposób uniemożliwiający 

ustalenie zaległości z tytułu podatku od środków transportowych (protokół kontroli str. 

49, 76-77). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt. 

2. Nieterminowe regulowanie przez Gminę w 2005 r. i 2006 r. zobowiązań z tytułu 

świadczonych na jej rzecz dostaw i usług, 

(protokół kontroli str. 32-36). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

3. Zaniechanie wzywania podatników do składania informacji o gruntach i deklaracji o 

środkach transportowych,  

(protokół kontroli str. 51, 56-57). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. podatków i opłat, Skarbnik oraz Wójt. 
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4. Nieprzestrzeganie ustawowych terminów zastosowania ulg w podatku rolnym oraz 

wydawanie decyzji w sprawie ulg i zwolnień z rażącym naruszeniem terminu, 

(protokół kontroli str. 51-53, 60). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. podatków i opłat oraz Wójt. 

5. Niepobieranie opłaty skarbowej lub pobieranie w niewłaściwej wysokości,  

(protokół kontroli str. 51, 53, 63, 66, 68, 70). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. podatków i opłat, inspektor oraz Skarbnik. 

6. Niewystąpienie do Samodzielnego Kolegium Odwoławczego w sprawie wyznaczenia 

właściwego organu do załatwiania spraw dotyczących zobowiązań podatkowych 

Skarbnika oraz jego rodziny, 

(protokół kontroli str. 53-54). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. podatków i opłat oraz Wójt.  

7. Niepodejmowanie przez organ podatkowy działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu 

faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym dotyczącym 

odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej. Wydawanie decyzji w sprawie 

ulg bez zawarcia w nich uzasadnienia faktycznego,  

(protokół kontroli str. 57, 60-61). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. podatków i opłat oraz Wójt.  

8. Nieprzedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie stawki za zajęcie pasa 

drogowego, 

(protokół kontroli str. 71). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

9. Naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi polegające na: 

− wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych bez wymaganych 

informacji i załączników oraz bez uzyskania pozytywnej opinii gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych (protokół kontroli str. 62, 64-66, 68-70), 

− wydawaniu zezwoleń przed wniesieniem opłaty  (protokół kontroli str. 64, 66),  

− niewydawaniu decyzji wygaszających w sytuacji niewniesienia w terminie opłaty za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (protokół kontroli str. 63, 

64, 66-67, 70), 

− nieprzeprowadzaniu kontroli sprzedaży napojów alkoholowych u przedsiębiorców w 

przypadku niewniesienia przez nich opłaty (protokół kontroli str. 65, 67). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor oraz Wójt. 
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10.  Niezgodne z przepisami postępowanie w zakresie windykacji należności podatkowych 

polegające na niewystawianiu tytułów wykonawczych bądź wystawianiu ich w okresie 

kilku miesięcy po upływie terminu zapłaty, 

(protokół kontroli str. 74-76). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. podatków i opłat, były pracownik Referatu 

Planowania i Finansów, młodszy księgowy oraz Wójt. 

11. Brak kontrasygnaty Skarbnika na umowach zawieranych przez Wójta Gminy, 

skutkujących zaciąganiem zobowiązań pieniężnych, 

(protokół kontroli str. 96-97, 102). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

12. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na: 

− niezamieszczaniu w ogłoszeniach o przetargu oraz w protokole z przetargu niektórych 

wymaganych przepisami prawa informacji dotyczących m.in. opisu przedmiotu 

zamówienia, terminu wykonania zamówienia, informacji dotyczącej wadium, 

kryteriów oceny ofert i ich znaczenia oraz bezpodstawnym zamieszczeniu w 

ogłoszeniu informacji, że do rozstrzygnięcia przetargu nie mają zastosowania przepisy 

ww. ustawy  o protestach i odwołaniach (protokół kontroli str. 107, 111, 144), 

− nieterminowym przekazaniu oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

dotyczącej modernizacji oświetlenia ulicznego (protokół kontroli str. 108-109),  

− określeniu w umowie z wykonawcą terminu wykonania zadania innego niż 

przedstawionego w złożonej ofercie (protokół kontroli str. 112), 

− sporządzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu 

nieograniczonego na zakup samochodu do przewozu osób na podstawie 

nieobowiązujących już przepisów ustawy o zamówieniach publicznych (protokół 

kontroli str. 143), 

− niezamieszczeniu w specyfikacji informacji dotyczących opisu sposobu dokonywania 

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisu sposobu obliczenia ceny, 

opisu kryteriów, którymi kierować się będzie zamawiający przy wyborze ofert  wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert (protokół kontroli str. 

143), 

− nieprawidłowym ustaleniu terminu otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym 

(protokół kontroli str. 144), 

− niezamieszczeniu w ogłoszeniu o negocjacjach niektórych wymaganych informacji 

oraz bezpodstawne podanie w ogłoszeniu informacji o preferowaniu w postępowaniu 

podmiotów z branży motoryzacyjnej (protokół kontroli str. 145-146, 148), 
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− ustaleniu terminu do składania wniosków z naruszeniem przepisów cyt. ustawy 

(protokół kontroli str. 146, 148),  

− niesporządzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w 

trybie negocjacji z ogłoszeniem (protokół kontroli str. 146, 148), 

− niesporządzeniu protokołu z postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki 

(protokół kontroli str. 149). 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi inspektor ds. remontów i zamówień publicznych 

oraz Wójt; 

− niezawarciu umowy w formie pisemnej na zakup samochodu (protokół kontroli str. 

149-150); 

Odpowiedzialność ponosi p.o. Kierownika ZOSiP. 

Powyższe nieprawidłowości mogą wyczerpywać przesłanki naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych. 

Nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych 

powtórzyły się, pomimo stwierdzenia Wójta Gminy w informacji o wykonaniu wniosków 

pokontrolnych z dnia 31 stycznia 2003 r. L.dz. 8/2003, iż pracownik odpowiedzialny za 

zamówienia publiczne został skierowany i odbył odpowiednie szkolenia przez jednostki 

zewnętrzne, a z informacji z dnia 15 lipca 2005 r. nr OK.-0067-46/05, iż dokonano 

reorganizacji wewnętrznej na stanowisku zajmującym się zamówieniami publicznymi, a 

ponadto, iż wszelkie czynności związane z nowymi zamówieniami publicznymi 

poddawane są bieżącej analizie i kontroli. Z powyższego wynika, że podejmowane 

działania nie przyniosły efektów. 

Zespół Obsługi Szkół  i Przedszkoli w Pakosławicach 

1. Niedostosowanie uregulowań w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości 

do potrzeb jednostki i wymogów obowiązujących w tym zakresie przepisów, 

(protokół kontroli str. 124). 

Odpowiedzialność ponosi p.o. Kierownika ZOSiP. 

2. Wykazywanie w zestawieniach obrotów i sald kont księgi głównej oraz na kontach 

rozrachunkowych Zespołu 2 – „Rozrachunki i roszczenia” per salda, a nie sald 

dwustronnych Wn – należności i Ma – zobowiązania, co skutkowało zniekształceniem 

rzeczywistego stanu rozrachunków ZOSiP,   

(protokół kontroli str. 124-125, 130, 133).  

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy oraz p.o. Kierownika ZOSiP. 
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3. Nieprawidłowe wykazanie w sprawozdaniu budżetowym Rb-28 S i Rb-Z za 2004 r. i 

2005 r. zobowiązań wymagalnych oraz stanu należności i zobowiązań w bilansie za 

2005 r., 

(protokół kontroli str. 126-128, 130-131). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy oraz p.o. Kierownika ZOSiP.  

4. Nieterminowe regulowanie przez ZOSiP w 2004 r. i 2005 r. zaciągniętych zobowiązań, 

(protokół kontroli str. 128, 140-142). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy, p.o. Kierownika ZOSiP. 

5. Ustalenie i wypłacenie pracownikom wynagrodzenia z naruszeniem obowiązujących 

przepisów w tym zakresie, co skutkowało ich zawyżeniem o kwotę 19.407,54 zł oraz 

zaniżeniem o kwotę 10,75 zł, (protokół kontroli str. 136-139). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy oraz p.o. Kierownika ZOSiP.  

6. Nieterminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz 

Fundusz Pracy w latach 2004 – do maja 2006 r., co skutkowało zapłatą odsetek w łącznej 

kwocie 11.337,88 zł, 

(protokół kontroli str. 140-142). 

Powyższe nieprawidłowości wyczerpują przesłanki naruszenia dyscypliny finansów  

publicznych. 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy, p.o. Kierownika ZOSiP, a  z nadzoru  

Wójt. 

7. Ewidencjonowanie wydatków poniesionych w związku z zapłatą odsetek od 

nieterminowego regulowania zobowiązań wobec ZUS niezgodnie z klasyfikacją 

budżetową, 

(protokół kontroli str. 142). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy.  

I I .  W n i o s k i  p o k o n t r o l n e  

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 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: 
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1. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej. 

Przestrzegać zasad rachunkowości wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r.  nr 76, poz. 694 z późn. zm.), rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów sektora finansów 

publicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1752) i Zakładowym Planem Kont. Zaprowadzić 

brakującą ewidencję analityczną.  

2. Podjąć skuteczne działania w celu terminowego i bieżącego regulowania zobowiązań 

gminy z tytułu świadczonych na jej rzecz dostaw i usług. Przestrzegać uregulowań 

określonych w art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 

2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr  249, poz. 2104 z późn. zm).  

3. Egzekwować od podatników podatku rolnego obowiązek składania informacji o gruntach, 

w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie 

obowiązku podatkowego oraz składania deklaracji podatkowych na podatek od środków 

transportowych zgodnie z art. 274a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. nr 8 poz. 60 z późn. zm.).  

4. Wdrożyć rozwiązania, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości związane z 

postępowaniem podatkowym w zakresie zwolnień i ulg w spłacie zobowiązań. 

Bezwzględnie przestrzegać terminów wydawania decyzji w sprawach zwolnień, umorzeń, 

odroczeń, rozłożenia na raty podatku bądź zaległości podatkowych określonych w art. 139 

§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.   

5. Wyeliminować skutecznie nieprawidłowości związane z poborem opłaty skarbowej. 

Opłatę skarbową pobierać zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o 

opłacie skarbowej (Dz.U. nr 86, poz. 960 z późn. zm.).   

6. Wystąpić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyznaczenie właściwego 

organu podatkowego do załatwiania spraw dotyczących zobowiązań podatkowych lub 

innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego Skarbnika, zgodnie z 

dyspozycją wynikającą z art. 132 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

7. Wyeliminować praktykę udzielania ulg podatkowych na podstawie decyzji nie 

zawierających uzasadnienia faktycznego. Stosować w tym zakresie przepisy art. 210 § 1 i 

4 ustawy Ordynacja podatkowa. Przestrzegać zasady podejmowania decyzji w sprawie 

odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych po przeprowadzeniu wnikliwego 

postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki do zastosowania 

wymienionych ulg. 
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8. Przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwał w sprawie ustalenia stawki za zajęcie pasa 

drogowego, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 40 

ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. nr 71, poz. 

838 z późn. zm.).   

9. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawać w oparciu o wnioski 

zawierające wszystkie wymagane przepisami prawa informacje, po uzyskaniu pozytywnej 

opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, stosownie do 

przepisów art. 18 ust. 3a i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231 z późn. 

zm.). 

W przypadku podmiotów, które nie dokonały wpłaty za wydane zezwolenia w pełnej 

wysokości wydać decyzje wygaszające w drodze decyzji na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 

k.p.a.    

10. Podjąć skuteczne działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości dotyczących 

windykacji należności podatkowych. Czynności windykacyjne podejmować w terminach 

i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 

2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz.U. nr 137, poz.1541 z późn. zm.). 

11. Wyeliminować nieprawidłowości związane z brakiem kontrasygnaty Skarbnika przy 

zawieraniu umów skutkujących zaciąganiem zobowiązań pieniężnych. 

Przestrzegać w tym zakresie uregulowań określonych w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  - Dz.U.  nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.). 

12. Podjąć zdecydowane i skuteczne działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości 

związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Dokonać wnikliwej oceny sytuacji na 

tym odcinku w tym kwalifikacji pracowników realizujących zamówienia publiczne i 

wyciągnąć stosowne wnioski.  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzić z należytą starannością z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 
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Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pakosławicach 

1. Dostosować dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości do potrzeb jednostki i 

wymogów przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 

2002 r. Dz.U. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 

2. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej na kontach 

Zespołu 2 – „Rozrachunki i roszczenia”. Ewidencję prowadzić zgodnie z Zakładowym 

Planem Kont i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1752).  

3. Wzmocnić nadzór nad sprawozdawczością budżetową. Skorygować sprawozdania 

budżetowe Rb-28 S i Rb-Z za 2004 r. i 2005 r. w zakresie zobowiązań wymagalnych 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 24, poz. 279 z późn. zm.), rozporządzeniem z 

dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 170, poz. 

1426 z późn. zm.). Skorygować bilans jednostki budżetowej wg stanu na dzień 

31.12.2005 r. zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1752 z późn. zm.).  

4. Podjąć skuteczne działania w kierunku terminowego i bieżącego regulowania zobowiązań 

jednostki z tytułu świadczonych na jej rzecz dostaw i usług. Przestrzegać uregulowań 

określonych w art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 

2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr  249, poz. 2104 z późn. zm).  

5. Rozliczyć kwotę 19.407,54 zł wynikającą z niewłaściwie ustalonego i wypłaconego 

wynagrodzenia pracownikom. Podjąć skuteczne działania w celu wyegzekwowania 

wynagrodzenia przyznanego i wypłaconego pracownikom w zawyżonej wysokości o 

kwotę 19.407,54 zł. Wypłacić pracownikowi różnicę wynagrodzenia zaniżonego o kwotę 

10,75 zł. Wynagrodzenie dla pracowników naliczać i wypłacać zgodnie z rozporządzeniem  

Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników 

samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz.U. nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).   

6. Podjąć skuteczne działania w celu niedopuszczenia do nieterminowego odprowadzania 

składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz zapłaty odsetek z 
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tego tytułu. Przestrzegać terminów wynikających z ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137 poz. 887 z późn. zm.).  

7. Wydatki dotyczące odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań 

ewidencjonować we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 209 poz. 2132 z późn. zm.) 

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 Gminy 

 

 

 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 


