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Pan 

                                                        Włodzimierz Kierat 

                                                                            Wójt Gminy  Radłów 

                                                                             
 

 

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 14 listopada 2007r. do 18 stycznia 

2008r. w tut. Gminie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za rok 2006 i I półrocze  

2007r. oraz wybranych zagadnień z 2005r. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią losowo wybrane operacje 

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

dokumentację udostępnioną w trakcie kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości 

będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz wynikające z braku 

właściwego nadzoru. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte, co dotyczyło między innymi sporządzenia korekty 

deklaracji na podatek od nieruchomości Urzędu i dokonania wpłaty do kasy kwoty 2.898 zł 

tytułem podatku za 2006 i 2007 rok oraz skorygowania sprawozdań Rb-PDP i Rb-27S za 

2006 r. i I półrocze 2007 r.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 30 stycznia 2008 r. 

 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W OPOLU 

Tel. centr. 453 - 86 - 36, 37 
Tel/Fax - 453 - 73 - 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

45 - 052 OPOLE        
ul. Oleska 19a 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1994 r. o rachunkowości oraz 

rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. i z dnia 28 lipca 2006 r. w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych oraz przepisów wewnętrznych polegające m.in. na: 

− niewłaściwym opracowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w 

tym zakładowego planu kont w zakresie uwzględnienia ustaleń dysponenta środków 

finansowych dotyczących zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla 

rodzaju działalności  oraz w zakresie zapewnienia możliwości sporządzenia 

sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań 

określonych w odrębnych przepisach (protokół kontroli str. 6,7 i 7-10); 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy; 

− wspólnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych takich jak: dziennik obrotów, księgę 

główną oraz zestawienie obrotów i sald dla czterech różnych działalności, tj.: budżetu 

gminy i dwóch przedszkoli (protokół kontroli str. 12-14); 

− braku danych identyfikujących księgi rachunkowe tj. nazwy jednostki dla której księgę 

założono oraz nazwy danego rodzaju księgi (księga główna lub księga pomocnicza) 

(protokół kontroli str. 14-15); 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Skarbnik i Wójt Gminy; 

− nieprowadzeniu ewidencji dla środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach 

bankowych w Banku Millenium oraz Banku Spółdzielczym O/Radłów. Ogólna wartość 

niezaewidencjonowanych  środków pieniężnych wynosi 53.635,28 zł (protokół kontroli 

str. 29-33); 

− nieprawidłowym przeniesieniu salda konta 071 stanowiącego bilans zamknięcia roku 

2006 do ksiąg rachunkowych roku 2007. Różnica danych wynosi 57.120,09 zł 

(protokół kontroli str. 15); 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi podinspektor ds. księgowości z nadzoru Skarbnik 

Gminy; 

− prowadzeniu wspólnego konta 224 dla budżetu i jednostki (protokół kontroli str. 47, 48), 

− naruszeniu zasad księgowania na kontach jednostki, co dotyczy kont: 130, 221, 290, 

(protokół kontroli str. 54, 56, 74); 
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− wykazywaniu stanu należności i zobowiązań w wysokościach stanowiących per saldo 

strony Wn i Ma konta 221 (protokół kontroli str. 50); 

− nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 221 wg poszczególnych podmiotów 

korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz do konta 902 wg 

podziałki klasyfikacji budżetowej (protokół kontroli str. 106, 126); 

− nieujęciu w ewidencji księgowej należności z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków 

oraz opłaty za wodomierze  (protokół kontroli str. 54, 55, 58, 59); 

− niezgodność ewidencji syntetycznej konta 080-inwestycje z ewidencją analityczną tego 

samego konta (protokół kontroli str. 160), 

− sporządzeniu dowodu księgowego niezgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji 

gospodarczej którą dokumentuje (protokół kontroli str. 167-169);  

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Skarbnik Gminy; 

− ewidencjonowaniu operacji gospodarczych w księgach rachunkowych w okresie 

sprawozdawczym innym niż ten, w którym miały miejsce (protokół kontroli str. 175, 

181, 185-187); 

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą Kierownik Referatu Budownictwa, 

Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Komunalnej, Podinspektor ds. księgowości 

budżetowej, Podinspektor ds. księgowości budżetowej oraz z nadzoru Skarbnik Gminy; 

− prowadzeniu w Urzędzie Gminy nierzetelnej kontroli wewnętrznej dowodów 

księgowych (protokół kontroli str. 156-159, 170); 

Odpowiedzialność ponoszą były podinspektor ds. integracji europejskiej, promocji i 

zamówień publicznych, inspektor ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska, 

Kierownik Referatu Inwestycji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Wójt 

Gminy. 

2. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie sporządzania sprawozdań 

budżetowych polegające na: 

− niesporządzeniu jednostkowych sprawozdań Rb-Z szkół, przedszkoli, gimnazjum, 

GOPS, GOK i GBP (protokół kontroli str. 45),  

− nieprawidłowym wykazaniu w sprawozdaniu Rb-PDP zwolnień w podatku od 

nieruchomości wprowadzonych uchwałą Rady Gminy  (protokół kontroli str. 98, 99),  

− niesporządzeniu jednostkowych sprawozdań Rb-27S szkół, przedszkoli, GOK i GOPS 

(protokół kontroli str. 75, 76); 
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Odpowiedzialność ponoszą kierownicy wymienionych jednostek organizacyjnych oraz 

Skarbnik i Wójt Gminy. 

3. Niesporządzenie lub nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego (bilansu) 

polegające na: 

− niesporządzeniu jednostkowych sprawozdań finansowych przez Dyrektorów 

P.Przedszkola w Sternalicach i P.Przedszkola w Kościeliskach (protokół kontroli str. 

24);  

Odpowiedzialność ponoszą Dyrektorzy Przedszkoli; 

− wykazaniu w sprawozdaniu finansowym z wykonania Budżetu Gminy danych 

niezgodnych z danymi ewidencji księgowej za  rok 2004, 2005 i 2006 (protokół 

kontroli str. 16-23 i 33-37); 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik, Sekretarz i Wójt Gminy. 

4. Wykorzystywanie środków pieniężnych pochodzących z raty części oświatowej 

subwencji dotyczącej stycznia nowego roku budżetowego na finansowanie budżetu 

starego roku odpowiednio: 

- w roku 2004 o kwotę  9.372 zł, 

- w roku 2006 o kwotę  26.036 zł, 

(protokół kontroli str. 33-38). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Wójt Gminy. 

5. Nierzetelne przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji środków pieniężnych na 

rachunkach bankowych w Banku Millenium i BS O/Radłów. Łączna kwota 

niezinwentaryzowanych środków pieniężnych wynosi 52.862,27 zł, 

(protokół kontroli str. 29-33). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

6. Zaciąganie zobowiązań pieniężnych ponad kwotę wydatków określonych w 

zatwierdzonym planie finansowym,  

(protokół kontroli str. 59-71). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

Wymienione nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w art. 

15 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (Dz.U. nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 
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7. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa polegające na niezwracaniu 

się do podatników o dokonanie korekty deklaracji jak również nie dokonywanie jej przez 

organ podatkowy (protokół kontroli str. 77, 84, 85, 89). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. wymiaru podatku oraz Skarbnik Gminy. 

8. Nieobjęcie obowiązkiem podatkowym na 2007 r. wszystkich gruntów podlegających 

opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,  

(protokół kontroli str. 79, 89, 93). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. wymiaru podatków oraz Skarbnik Gminy i Wójt. 

9. Niewskazanie osoby odpowiedzialnej za inkaso opłaty targowej oraz niepobieranie opłaty 

targowej w przypadku dokonywania sprzedaży na festynach i imprezach organizowanych 

w gminie, 

(protokół kontroli str. 100, 101). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

10. Nieprawidłowości związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

polegające na: 

− braku wszystkich wymaganych danych we wnioskach oraz wszystkich wymaganych 

załączników do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

(protokół kontroli str. 102, 103), 

− wydaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pomimo nieterminowego 

złożenia oświadczenia o wielkości sprzedaży za rok następny (protokół kontroli str. 

103, 104), 

− niewydawaniu decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

w przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia (protokół 

kontroli str.104, 105), 

− nieprawidłowym ustalaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych (protokół kontroli str. 105, 106). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. działalności gospodarczej i gospodarki 

mieszkaniowej, Sekretarz oraz Wójt. 

11. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 

polegające m.in. na: 
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− niewydaniu zezwolenia podmiotowi prowadzącemu roboty w pasie drogowym bądź 

wydaniu zezwolenia innemu podmiotowi niż wnioskującemu o jego wydanie (protokół 

kontroli str. 107, 108, 109), 

− nieprawidłowym naliczeniu opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z 

wykonywaniem w pasie drogowym robót oraz umieszczeniem w pasie urządzeń  

(protokół kontroli str. 108, 109, 110). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu oraz Wójt. 

12. Naruszeniu przepisów o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości polegające m.in. na: 

− nieprawidłowym ustaleniu terminu wniesienia wadium przetargowego (protokół 

kontroli str. 113), 

− ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości (działka 821 położona w Sternalicach) poniżej 

ceny określonej przez rzeczoznawcę majątkowego o kwotę 461,34 zł (protokół kontroli 

str. 116, 117), 

− braku wszystkich wymaganych danych w protokole z przeprowadzonego przetargu 

(protokół kontroli str. 113), 

− braku wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i 

użyczenie (protokół kontroli str. 119, 120, 121), 

− oddawaniu nieruchomości gminy w najem na okres powyżej 3 lat pomimo braku 

stosownego upoważnienie (protokół kontroli str. 121, 122), 

− niewaloryzowaniu stosownie do postanowień zawartych w umowach stawek czynszu 

za najem lokali użytkowych (protokół kontroli str. 122). 

Odpowiedzialność ponosi Referent ds. gospodarki nieruchomościami, Podinspektor ds. 

działalności gospodarczej i gospodarki mieszkaniowej oraz Wójt. 

13. Nieujęcie w ewidencji księgowej dochodów z tytułu wynajmowania lokalu użytkowego 

oraz wydatków z tytułu najmu lokalu, 

(protokół kontroli str. 124, 125). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

14. Zaniżenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2006 rok o kwotę 61,14 zł, 

(protokół kontroli str. 138-139). 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Skarbnik Gminy. 
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15. Nieprzestrzeganie postanowień zawartych w umowach i procedurach o udzielenie dotacji 

podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych polegające na: 

− przekazaniu poszczególnych transz dotacji niezgodnie z ustalonymi terminami 

(protokół kontroli str. 145-146, 150); 

Odpowiedzialność ponosi Podpinspektor ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik 

Gminy; 

− niezamieszczeniu ogłoszenia w biuletynie informacji publicznej o otwartym konkursie 

dotyczącym wyłonienia ofert na realizację zadania dotowanego przez gminę (protokół 

kontroli str. 149); 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów 

osobistych; 

− przyjmowaniu do rozliczenia z dotacji wydatków niezgodnych z kosztorysami 

załączonymi do zawartych umów (protokół kontroli str. 146-148). 

Nieprawidłowości w zakresie rozliczenia dotacji mogą wypełniać znamiona czynu 

stanowiącego  naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Podinspektor ds. księgowości budżetowej, 

Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

16. Naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych polegających na: 

− niedokonaniu ustalenia wartości zamówienia na dostawę opału (węgla) w sezonie 

grzewczym 2005/2006 i 2006/2007 oraz dokonaniu zakupu w ww. okresach opału bez 

stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  (protokół kontroli str. 

150-152); 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy; 

− nieprzesłaniu do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu 

informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej (protokół kontroli str. 153), 

− nieprzekazaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do Prezesa UZP 

(protokół kontroli str. 165), 

− niezawarciu w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ceny 

oferty najkorzystniejszej (protokół kontroli str. 153, 165, 173, 179), 

− nieprawidłowym zwróceniu wadium wykonawcom ubiegającym się o udzielenie 

zamówienia przed dniem podpisania umowy (protokół kontroli str. 166, 180), 
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− niezawarciu w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na tablicy ogłoszeń 

informacji o możliwości składania ofert częściowych, wariantowych oraz wadium 

(protokół kontroli 177-178), 

− nieprawidłowym ustaleniu terminu otwarcia ofert (protokół kontroli str. 178-179), 

− nieprzesłaniu informacji o odrzuceniu dwóch ofert do wszystkich wykonawców 

biorących udział w postępowaniu (protokół kontroli str. 179). 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi były Podinspektor ds. integracji europejskiej 

promocji i zamówień publicznych oraz Wójt Gminy. 

17. Niezachowaniu należytej staranności przy zarządzaniu mieniem komunalnym, na skutek 

nieustalenia norm rzeczywistego zużycia paliwa dla samochodu służbowego, 

(protokół kontroli str. 190-192). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie 

1. Niesporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-27ZZ, 

Rb-N, Rb-Z i Rb-50, 

(protokół kontroli str. 210), 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GOPS. 

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: 

1. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przestrzegać zasad rachunkowości 

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

jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla 

budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek 

sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020).  
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Zaprowadzić brakującą ewidencję księgową, stany należności i zobowiązań wykazywać w 

rzeczywistych wielkościach. Bezwzględnie ujmować wszystkie operacje gospodarcze w 

księgach rachunkowych w okresie sprawozdawczym, w którym miały miejsce. 

2. Wzmocnić nadzór nad sprawozdawczością budżetową i sprawozdawczością finansową 

celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.  

Egzekwować od Kierowników jednostek wskazanych w § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Finansów dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 

115, poz. 781) obowiązek sporządzania i przekazywania sprawozdań jednostkowych oraz 

sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami § 18 pkt 1 cyt. rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla 

budżetu państwa, budżetów j.s.t. oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. 

3. Bezwzględnie przestrzegać zasady niewykorzystywania raty części oświatowej subwencji 

dotyczącej stycznia na finansowanie budżetu starego roku. Stosować ściśle w tym 

zakresie przepisy określone w art. 36 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

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

4. Inwentaryzację aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych 

przeprowadzać zgodnie z przepisami określonymi art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości. 

Zaprowadzić ewidencje księgową (analitycznie) do istniejących rachunków bankowych w 

Banku Millennium i BS O/Radłów. 

5. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości polegających na 

zaciąganiu zobowiązań finansowych, powodujących przekroczenie kwot określonych w 

planie finansowym. 

Przestrzegać zakresu upoważnień określonego w art. 36 i 193 ustawy z dnia 27 czerwca 

2006 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

6. Przestrzegać obowiązku korygowania deklaracji podatkowych stosownie do przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 2005 r. Dz.U. z nr 

8, poz. 60 z późn. zm.). 

7. Objąć podatkiem od nieruchomości na 2007r. wszystkie grunty podlegające 

opodatkowaniu stosownie do przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Przeanalizować 

wydane w 2007 r. decyzje wymiarowe oraz złożone deklaracje na podatek od 
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nieruchomości. Przeprowadzić postępowanie w celu dokładnego wyjaśnienia stanu 

faktycznego, wydać decyzje zmieniające wymiar podatku od nieruchomości. 

8. Egzekwować opłatę targową od podmiotów prowadzących sprzedaż na imprezach i 

festynach zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Gminy 15/III/2002 z dnia 12 grudnia 

2002r. oraz przepisami art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Wyznaczyć osobę 

odpowiedzialną za pobór inkasa. 

9. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości związanych z 

wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przy wydawaniu zezwoleń 

bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 r. 

Dz.U. nr 147, poz. 1231 z późn.  zm.). 

10. Wydać decyzje ustalająca wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego podmiotowi 

prowadzącemu roboty w pasie drogowym. Wyegzekwować wraz z odsetkami należne 

gminie opłaty za zajęcie pasa drogowego. Decyzje oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego 

wystawiać zgodnie z przepisem art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) oraz art. 61 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity z 2000r. Dz.U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 

11. Wyeliminować nieprawidłowości związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym. 

Przy sprzedaży, wydzierżawianiu, najmie i użyczeniu stosować procedury wynikające z 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. 

Dz.U. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Dokonać przeliczenia stawek czynszu za najem 

nieruchomości stosownie do postanowień zawartych umów. Egzekwować od pracownika 

odpowiedzialnego za waloryzację opłat respektowanie tych postanowień.  

Skorygować fakturę za sprzedaną nieruchomość w Sternalicach oraz wyegzekwować 

należną gminie opłatę. 

12. Bezwzględnie ujmować w ewidencji księgowej wszystkie dochody oraz wydatki z tytułu 

wynajmowania i najmu lokali użytkowych. Gospodarkę finansową prowadzić zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 

2104 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity 

Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn.). 
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13. Skorygować wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odpis 

naliczać i przekazywać w terminach określonych przepisami ustawy z dnia 4 marca 

1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, poz. 168 z późn. 

zm.). 

14. Zapewnić przestrzeganie postanowień zawartych w umowie o udzielenie dotacji 

podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje przekazywać w 

ustalonych kwotach i terminach. Wyegzekwować od ww. podmiotów kwoty dotacji 

wydatkowane niezgodnie z kosztorysami i celem na jakie zostały one przeznaczone. 

15. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości 

związanych z udzielaniem zamówień publicznych.  

Postępowania o udzielanie zamówień publicznych 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.). 

16. Podjąć skuteczne działania mające na celu zachowanie szczególnej staranności przy 

wykonywaniu zarządu składnikami mienia komunalnego.  

Dokonać w tym zakresie ustalenia rzeczywistego zużycia paliwa dla samochodu 

służbowego oraz uregulować przepisem wewnętrznym normę zużycia na 100 km 

przebiegu celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli procesów 

związanych z gospodarowaniem mieniem. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie 

1. Bezwzględnie przestrzegać obowiązku sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy 

wszystkich wymaganych prawem sprawozdań budżetowych zgodnie wytycznymi 

zawartymi w  § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 27 czerwca 2006r. w 

sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 115, poz. 781). 

 

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.  
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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: 

Przewodniczący Rady                                                                          

                                                                                                             Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 
 

 

 

 


