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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 

2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 15 lutego 2008 r. do 26 

maja 2008 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy za 

2007 r. oraz wybranych zagadnień za rok 2005, 2006 i 2008. 

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 nieznajomości oraz nieprzestrzegania przepisów 

prawa. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte, dotyczy to uzupełnienia i zaktualizowania uregulowań 

zawartych w przepisach wewnętrznych Urzędu dotyczących obiegu dowodów księgowych, 

przyjętych zasady rachunkowości, procedur kontroli wewnętrznej, gospodarki kasowej oraz 

ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, jak również zaprowadzenia prawidłowej 

ewidencji na kontach 201 i 902. W Straży Miejskiej wprowadzono w życie przepisy 
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wewnętrzne w zakresie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości i w zakresie 

kontroli finansowej oraz wyrównano zaniżony dodatek stażowy pracownikowi. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu 26 czerwca 2008 r. 

I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

- zaksięgowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami funkcjonowania konta 

840 - Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów (protokół kontroli str. 26), 

- prowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 011- Środki trwałe w sposób nie 

odzwierciedlający stanu faktycznego posiadanego majątku gminy, dotyczy muru 

ogrodzeniowego wzdłuż drogi do terenów inwestycyjnych przy ulicy Strzeleckiej w 

Gogolinie (protokół kontroli str. 118-121), 

- nieujęciu pieców wapienniczych będących własnością gminy w ewidencji księgowej 

środków trwałych (protokół kontroli str. 144-145). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor w Wydziale Finansowym, Skarbnik Gminy oraz 

Burmistrz. 

2. Naruszenie przepisów z zakresu kontroli finansowej, poprzez: 

- niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez niektóre 

podległe jednostki organizacyjne realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania 

zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% 

wydatków tych jednostek oraz kontroli okresowej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w 

Gogolinie ( protokół kontroli str. 11-12), 

- nieprzestrzeganie ustalonych procedur kontroli wewnętrznej przy przeprowadzaniu 

kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy (protokół kontroli str. 13-14). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz, Skarbnik Gminy i Inspektor ds. kontroli wewnętrznej. 

3. Naruszenie zasad inwentaryzacji polegające na: 

- przeprowadzeniu inwentaryzacji należności niewłaściwą metodą, bez uzyskania od 

kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych stanu 

tych aktywów (protokół kontroli str. 29-30), 
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- przeprowadzeniu inwentaryzacji środków trwałych i udokumentowaniu jej wyników z 

naruszeniem procedur określonych w obowiązującej Instrukcji inwentaryzacyjnej 

(protokół kontroli str. 148). 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektor i Naczelnik Wydziału Finansowego, Skarbnik Gminy 

oraz Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i członkowie Komisji Spisowej. 

4. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa polegające na 

nieegzekwowaniu od podatników obowiązku składania deklaracji podatkowych i ich 

korekt oraz zaniechaniu czynności sprawdzających prawidłowość danych wykazywanych w 

deklaracjach podatkowych (protokół kontroli str. 44, 47-49, 54, 56-57). 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektorzy i Naczelnik Wydziału Finansowego oraz 

Skarbnik Gminy. 

5. Nieprawidłowe stosowanie przepisów ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych oraz uchwały Rady Miejskiej polegające m.in. na: 

− opodatkowaniu gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako 

nieużytki wg stawki dla gruntów pod stawami zarybionymi, co spowodowało 

zawyżenie pobranego podatku rolnego o kwotę 61,40 zł (protokół kontroli str. 43), 

− opodatkowaniu środka transportowego za miesiąc, w którym nie był on już własnością 

podatnika, co spowodowało zawyżenie pobranego podatku od środków 

transportowych o kwotę 124 zł (protokół kontroli str. 56), 

− nieobjęciu obowiązkiem podatkowym podmiotu korzystającego z mienia komunalnego, 

co spowodowało zaniżenie podatku od nieruchomości o kwotę 314,40 zł (protokół 

kontroli str. 45), 

− wykazaniu w deklaracji podatkowej Gminy nieruchomości oddanych w użyczenie 

bądź w trwały zarząd innym podmiotom (protokół kontroli str. 43-46, 48), 

− zwolnieniu z podatku od nieruchomości podmiotu, który w świetle uchwały Rady 

Miejskiej w Gogolinie nie podlegał zwolnieniu, co spowodowało zaniżenie dochodów 

budżetowych o kwotę 2.115 zł (protokół kontroli str. 46). 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektor i Naczelnik Wydziału Finansowego oraz Skarbnik 

Gminy. 

6. Naruszenie przepisów w zakresie sprzedaży nieruchomości komunalnych poprzez 

niezamieszczenie wymaganych informacji w ogłoszeniach o przetargach, w protokołach z 

przeprowadzonych przetargów i w informacji o wyniku przetargu oraz poprzez 
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nieterminowy zwrot wadium oferentom, którzy nie wygrali przetargu (protokół kontroli 

str. 62-65). 

Odpowiedzialność ponoszą: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Gminnym 

Przewodniczący Komisji Przetargowej oraz Burmistrz. 

7. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej 

polegające na: 

- niewykazaniu w sprawozdaniu Rb-28S i Rb-Z za 2007 r. zobowiązań wymagalnych w 

wysokości 17.341,40 zł (protokół kontroli str. 22-23), 

- wykazaniu w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP za 2007 r. skutków finansowych decyzji 

wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w 

zakresie umorzenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych w podatku od 

nieruchomości i podatku rolnym w wysokości zawyżonej o łączną kwotę 3.449,10 zł 

(protokół kontroli str. 68-69), 

- niewykazaniu w sprawozdaniu Rb-28S za 2007 r. zobowiązań gminy w wysokości 

15.588,32 zł (protokół kontroli str. 142). 

Odpowiedzialność ponoszą: Skarbnik, Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz Gminy. 

8. Naruszenie przepisów prawa w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników, 

polegające na:  

- bezpodstawnym wypłaceniu Naczelnikowi Wydziału Zdrowia w Urzędzie Miejskim, 

dodatku specjalnego za pełnienie obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Gogolinie (łączna kwota wymienionego dodatku wypłaconego w okresie 

od 1.10.2006 r. do 30.04.2008 r. wyniosła 15.400 zł, co skutkowało również 

zawyżeniem nagrody jubileuszowej o kwotę 1.237,50 zł oraz zawyżeniem podstawy 

naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w łącznej kwocie 1.035,52 zł). W 

tym samym okresie pracownikowi nie wypłacano należnego wynagrodzenia za 

pełnienie obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, 

- doprowadzeniu do niedopuszczalnego łączenia stanowisk pracy Kierownika 

Gminnego Ośrodka Zdrowia i Naczelnika Wydziału Zdrowia, co skutkowało m. in. 

powstaniem sytuacji, iż osoba ta nadzorowała samą siebie, 

(protokół kontroli str. 81-85). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 
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9. Nieprawidłowe dokonanie z budżetu gminy niżej wymienionych wydatków: 

a- wydatki poniesione w 2007 r. na wypłatę nagród pieniężnych dla strażaków OSP w 

łącznej wysokości 2.720 zł oraz na zakup kalendarzy strażackich w kwocie 596,73 

zł, pomimo faktu, iż tytuły ww. wydatków nie znajdują pokrycia w katalogu zadań 

własnych gminy oraz w wykazie zadań jakie mogą być, zgodnie z przepisami 

ustawy o ochronie przeciwpożarowej, finansowane przez gminy na rzecz OSP 

(protokół kontroli str. 89-91). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Skarbnik Gminy; 

b- wydatek w kwocie 24.475,92 zł, dokonany w 2007 r. na remont zabytkowego pieca 

wapienniczego nie będącego własnością gminy, bez podjęcia przez organ 

stanowiący stosownej uchwały, wymaganej przepisami ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami. Wydatek ten poniesiono bezpośrednio z budżetu gminy a 

nie w wymaganej cyt. ustawą formie dotacji (protokół kontroli str. 91-94). 

Odpowiedzialność ponoszą: Inspektor Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym, 

Zastępca Burmistrza i Burmistrz; 

c- wydatki na kwotę 1.320 zł na nagrody pieniężne w konkursie kroszonkarskim, 

poniesione w 2007 r. bez stosownej uchwały Rady Miejskiej wymaganej przepisami 

ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (protokół kontroli 

str. 94-96). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Naczelnik Wydziału Administracyjnego; 

d- wydatki na wynagrodzenia za prowadzenie dyrygentury w Chórze Towarzystwa 

Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w okresie od 02.01.2006 r. 

do kwietnia 2008 r. w kwocie 8.640 zł, poniesione bezpośrednio z budżetu gminy na 

podstawie umów-zleceń zamiast w formie dotacji dla organizacji pozarządowej, jaką 

jest TSKN (protokół kontroli str. 96-97). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz; 

e- wydatki poniesione w 2007 r. na wypłatę wynagrodzeń w kwocie 46.515 zł za 

prowadzenie zespołu tanecznego, dyrygenturę w zespole folklorystycznym i w 

orkiestrze oraz granie w orkiestrze, które zostały poniesione bezpośrednio z budżetu 

gminy na podstawie umów-zleceń na rzecz podmiotów działających poza ramami 

organizacyjnymi gminy (protokół kontroli str. 97-99). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz; 

f- wydatki poniesione w 2006 r. na wypłatę zawodnikom wyróżnień pieniężnych za 

szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu na łączną kwotę 49.309,70 zł, bez 
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stosownej uchwały Rady Miejskiej, wymaganej przepisami ustawy o kulturze 

fizycznej (protokół kontroli str. 99-104). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Kierownik Zespołu Rekreacyjno-Sportowego.  

Nieprawidłowości polegające na dokonaniu wydatku ze środków publicznych bez 

upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia mogą wypełniać znamiona 

czynu, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. 

zm.).  

10. Naruszenie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

postanowień zawartej umowy z dotowanym podmiotem, polegające na: 

- zamieszczeniu ogłoszenia o konkursie ofert w tygodniku o zasięgu lokalnym zamiast 

w dzienniku (protokół kontroli str. 106), 

- zawarciu w umowie o wykonanie zadania publicznego postanowień dotyczących 

terminu realizacji zadania odmiennie, niż w ogłoszeniu o konkursie ofert (protokół 

kontroli str. 107),  

- przyjęciu rozliczenia dotacji niezgodnego z ofertą, tj. uwzględniającego przesunięcia 

środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysowymi pomimo, niezawarcia 

aneksu do umowy zmieniającego kalkulację kosztów (protokół kontroli str. 109). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Kultury i Sportu oraz Burmistrz. 

11. Zaniechanie złożenia przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych oświadczeń 

o braku lub istnieniu okoliczności powodujących ich wykluczenie (protokół kontroli str. 

111-114). 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 17 ust. 4 

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

publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14 poz. 114 z późn. zm.). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz i Zastępca Burmistrza. 

12. Dwukrotne wykonanie tych samych prac polegających na regulacji studzienek do 

zaworów wodociągowych, gazowych i do włazów kanałowych przy budowie ulicy 

Uroczej w Gogolinie, czego przyczyną było zaniechanie analizy planowanych wydatków 

inwestycyjnych (protokół kontroli str. 134-136). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 
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13. Nieokreślenie w Regulaminie premiowania kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych wysokości funduszu premiowego (protokół kontroli str. 160). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.  

 

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 działania zapewniające przestrzeganie 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.) i rozporządzenia Ministra Finansów 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 (Dz. U. Nr 142 poz. 1020 z późn. zm.). Zaewidencjonować 

prawidłowo na koncie 011 wszystkie środki trwałe będące w posiadaniu gminy tak aby 

rzetelnie i jasno była przedstawiona sytuacja majątkowa i finansowa gminy. Zapisy na 

koncie 840 doprowadzić do zgodności z zasadami prowadzenia ewidencji na tym koncie. 

2. Przeprowadzić w roku bieżącym, a następnie w każdym roku budżetowym kontrolę 

przestrzegania przez podległe jednostki organizacyjne realizacji procedur w zakresie 

celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków kontroli, na 

podstawie co najmniej 5% wydatków tych jednostek, stosownie do wymogów 

określonych w art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Przeprowadzić kontrolę gospodarki 

finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których gmina 

jest podmiotem sprawującym nadzór w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 

1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z 

późn. zm.), stosownie do przepisów § 7 w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad 

samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu 
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sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097). Skutecznie wyegzekwować przestrzeganie 

ustalonych procedur kontroli wewnętrznej podczas przeprowadzania kontroli finansowej 

w jednostkach organizacyjnych gminy. 

3. Wdrożyć procedury w zakresie nadzoru nad pracownikami realizującymi inwentaryzację 

należności oraz środków trwałych w celu doprowadzenia do przestrzegania zasad jej 

przeprowadzania określonych w art. 26 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy o rachunkowości oraz 

procedur jej prowadzenia i dokumentowania określonych w Instrukcji w sprawie zasad 

przeprowadzania inwentaryzacji, obowiązującej w jednostce. 

4. Przedkładane przez podatników deklaracje podatkowe poddawać czynnościom 

sprawdzającym na podstawie przepisu art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). W 

sytuacjach braku wpływu deklaracji lub ich korekt oraz wystąpienia wątpliwości co do 

poprawności złożonych deklaracji podejmować stosowne działania na podstawie 

dyspozycji art. 274 i art. 274 a cyt. ustawy Ordynacja podatkowa. 

5. Skorygować i prawidłowo rozliczyć nadpłacony podatek rolny i od środków 

transportowych. Wymiaru podatku rolnego, od nieruchomości i od środków 

transportowych dokonywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 

podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 696 z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Objąć obowiązkiem podatkowym wszystkie 

podmioty i nieruchomości podlegające opodatkowaniu. Sporządzić korektę deklaracji 

podatkowej Gminy za 2007 r.  

6. Wzmocnić procedury kontrolne, w celu zapewnienia, iż dokumentacja sporządzana przy 

sprzedaży nieruchomości będzie zawierać wszystkie wymagane informacje, stosownie do 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 

207, poz. 2108) oraz w celu zagwarantowania terminowości zwrotu wadium oferentom. 

7. Dokonać korekty sprawozdań Rb-27S, Rb-PDP, Rb-28S i Rb-Z za 2007 r. w zakresie 

błędnie wykazanych danych i przesłać do RIO w Opolu. Wzmocnić nadzór nad 

sporządzaniem sprawozdań budżetowych w celu doprowadzenia do właściwego ich 

sporządzania, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów dnia 27 czerwca 

2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.)  
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8. Podjąć działania w celu rozliczenia bezpodstawnie wypłaconego dodatku specjalnego dla 

Naczelnika Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego za pełnienie obowiązków Kierownika 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie oraz nagrody jubileuszowej i dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego. W celu doprowadzenia do zgodności z dyspozycją art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) zaprzestać łączenia stanowisk pracy Naczelnika 

Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego i Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Gogolinie, ponieważ w zakresie obowiązków pierwszego znajduje się nadzorowanie 

drugiego stanowiska, co z kolei wskazuje na uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub 

interesowność.  

9. Zaprzestać finansowania wydatków, które wykraczają poza katalog zadań własnych 

gminy, określony w przepisach art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 

dokonywania wydatków z naruszeniem art. 35 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 

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

Przestrzegać obowiązku udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, na zasadach określonych w 

uchwale podjętej przez organ stanowiący gminy, stosownie do przepisów art. 81 ustawy z 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 

1568 z późn. zm.). 

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury przyznawać na podstawie uchwały podjętej przez organ samorządu terytorialnego, 

stosownie do przepisów art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z 

późn. zm.). Działalność na rzecz mniejszości narodowych realizować w formach 

przewidzianych w art. 18 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach 

narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. 

zm.). 

Zaprzestać finansowania bezpośrednio z budżetu gminy wydatków na rzecz organizacji 

pozarządowych, zadania własne gminy zlecać do wykonania uprawnionym podmiotom na 

podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

Wyróżnienia i nagrody z budżetu gminy dla zawodników, trenerów i działaczy 

sportowych przyznawać wyłącznie na podstawie uchwały Rady Miejskiej, podjętej 
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zgodnie z dyspozycją art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) oraz art. 37 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.).  

Podjąć działania zmierzające do wyegzekwowania zwrotu do budżetu gminy 

bezpodstawnie wypłaconych nagród pieniężnych dla strażaków i zwycięzców w konkursie 

kroszonkarskim oraz wyróżnień pieniężnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 

sportu. 

10. Podjąć skuteczne działania nadzorcze, które wyeliminują nieprawidłowości związane z 

udzielaniem dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i 

doprowadzą do przestrzegania procedur określonych przepisach ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 

873 z późn. zm.). 

11. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzić z należytą starannością z 

zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), a w szczególności 

przestrzegać obowiązku składania oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności 

powodujących wykluczenie z postępowania przez wszystkie osoby wykonujące czynności 

w postępowaniu, stosownie do dyspozycji art. 17 ust. 2 cyt. ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

12. Podjąć działania nadzorcze i organizacyjne zapewniające rzetelną analizę realizacji zadań 

inwestycyjnych i prawidłowe planowanie wydatków inwestycyjnych. Wydatki publiczne 

dokonywać zgodnie z dyspozycją art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w sposób celowy i 

oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

13. Określić w Regulaminie premiowania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

wysokości funduszu premiowego, stosownie do przepisów § 10 ust. 2 rozporządzenia 

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.). 

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 
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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 

Z up. PREZESA 

Jan Uksik 

/--/ 
 


