
 
 

 
Opole, dnia 10 czerwca 2009 r. 

 

NKO-401-5/09 

 

Pan 

Jerzy Dróbka 

Wójt Gminy Olszanka 

 
 

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 2 lutego 2009 r. do 6 

kwietnia 2009 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy 

za 2008 r. oraz wybranych zagadnień za rok 2007. 

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, Ŝe niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte, co dotyczyło: 

– doprowadzenie do zgodności wykazu jednostek organizacyjnych wymienionych w 

załączniku nr 5 do Statutu Gminy Olszanka ze stanem faktycznym w wyniku podjętej 

uchwały nr XXVI/164/2009 z dnia 26.02.2009 r. w sprawie zmiany statutu, 

– dokonania zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy wykonawcom, 
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– podjęcia w dniu 30.03.2009 r. przez Radę Gminy uchwały nr XXVII/171/2009 w 

sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 29.04.2009 r. 

 

I.  Ustalenia kontroli  

Urząd Gminy 

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu kontroli finansowej, poprzez: 

– niedopełnienie w latach 2007-2008 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 ( protokół kontroli str. 12-15), 

– nieustalenie procedur kontroli finansowej w zakresie procesów pobierania i 

gromadzenia środków publicznych oraz ich zwrotu a takŜe nieobjęcie procedurami 

kontroli wszystkich wydatków gminy (protokół kontroli str. 10-12). 

Odpowiedzialność ponoszą były Skarbnik i Wójt. 

2. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz  

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych i przepisów 

wewnętrznych, polegające m.in. na: 

−  niedostosowaniu zapisów w ZPK do obowiązujących przepisów prawa (protokół 

kontroli str. 23-24), 

Odpowiedzialność ponosi Wójt i były Skarbnik, 

− księgowaniu operacji gospodarczych na koncie 201 i 240-10 niezgodnie z zasadami 

określonymi w ZPK (protokół kontroli str. 24, 51), 

Odpowiedzialność ponosi specjalista ds. księgowości budŜetowej oraz były 

Skarbnik, 

− dokumentowanie operacji dowodami niespełniającymi wymogów ustawy o 

rachunkowości, Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych (protokół 

kontroli str. 91, 93-94, 96-97, 100), 
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Odpowiedzialność ponosi specjalista ds. księgowości, inspektor ds. księgowości 

budŜetowej i były Skarbnik,          

− nieprowadzeniu ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów (protokół kontroli str. 

141-142). 

Odpowiedzialność ponoszą samodzielny referent oraz specjalista ds. księgowości 

budŜetowej, były Skarbnik.  

3. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie sprawozdawczości budŜetowej 

polegające na: 

– nieprawidłowym wykazaniu w sprawozdaniu Rb-ST za 2008 r. stanu środków na 

rachunku budŜetu (protokół kontroli str. 19-20), 

– niewykazywaniu w sprawozdaniach jednostkowych Rb-Z i Rb-N j.s.t. zobowiązań i 

naleŜności organu (protokół kontroli str. 47-48), 

– niesprawdzaniu pod względem formalno – rachunkowym sprawozdań złoŜonych 

przez jednostki organizacyjne (protokół kontroli str. 48).  

Odpowiedzialność ponosi były Skarbnik, Wójt.  

4. Nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych, 

(protokół kontroli str. 27, 97). 

Odpowiedzialność ponosi specjalista ds. księgowości, Wójt Gminy. 

5. Przekroczenie zakresu upowaŜnienia do zaciągania zobowiązań jednostki finansów 

publicznych, 

(protokół kontroli str. 30-32), 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

Wymieniona nieprawidłowość moŜe wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w art. 

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

finansów publicznych. 

6.  Naruszenie zasad inwentaryzacji, polegające na: 

− zaniechaniu przeprowadzenia inwentaryzacji niektórych aktywów i pasywów drogą 

porównania ksiąg rachunkowych z dokumentami na koniec 2008 r. w Urzędzie Gminy 

jako jednostce (protokół kontroli str. 35-37), 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

− nieprzestrzeganiu zapisów zarządzenia w sprawie inwentaryzacji oraz instrukcji 

inwentaryzacyjnej w zakresie przeprowadzenia spisu z natury materiałów (protokół 

kontroli str. 143-144, 146-148), 
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Odpowiedzialność ponoszą członkowie wyznaczonych zespołów spisowych, 

Sekretarz, Wójt; 

− nieprawidłowej wycenie zinwentaryzowanego paliwa oraz opału (protokół kontroli str. 

144-146), 

Odpowiedzialność ponoszą samodzielny referent ds. księgowości budŜetowej, były 

Skarbnik. 

Nieprawidłowość polegająca na zaniechaniu przeprowadzenia inwentaryzacji moŜe 

wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 

2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

7. NiezłoŜenie przez Gminę na 2008 rok i lata wcześniejsze deklaracji na podatek od 

nieruchomości oraz wykazanie przez jednostki organizacyjne Gminy w deklaracjach 

danych  niezgodnych ze stanem faktycznym (protokół kontroli str. 55, 57-61). 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat, były Skarbnik, 

Wójt oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych. 

8.   Nieprzestrzeganie przez organ podatkowy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa polegające na: 

− zaniechaniu obowiązku przeprowadzenia kontroli u podatników  (protokół  kontroli 

str. 53); 

Odpowiedzialność ponosi Wójt; 

− nieprowadzeniu postępowania podatkowego przez organ podatkowy w przypadku 

niezłoŜenia deklaracji podatkowych (informacji) na podatek od nieruchomości bądź 

złoŜenia ich niepoprawnie (protokół kontroli str. 55-61),  

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat, były Skarbnik 

oraz Wójt;  

− wystawianiu decyzji wymiarowych bez przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego stan faktyczny, co w jednym przypadku doprowadziło do podwójnego 

opodatkowania tej samej nieruchomości (protokół kontroli str.53- 54, 82-83); 

Odpowiedzialność ponoszą: podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat, młodszy 

referent ds. wymiaru podatków i opłat, były Skarbnik, były i obecny Wójt;  

− udzielaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych bez podjęcia działań w celu 

zgromadzenia materiału dowodowego i przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego stan faktyczny (protokół kontroli str. 66-67); 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 
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9. Niepobieranie opłaty targowej w trakcie imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych   

w 2008 roku na terenie Gminy Olszanka, 

(protokół kontroli str. 65). 

      Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

10. Nieprawidłowe ustalanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 

alkoholowych, 

(protokół kontroli str. 64-65), 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. zdrowia i bhp, Wójt. 

11. Niepodjęcie czynności zmierzających do ustalenia i pobrania opłaty jednorazowej z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

(protokół kontroli str. 69-72). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Wójt. 

12. Naruszenie obowiązujących przepisów przy sprzedaŜy i wydzierŜawieniu nieruchomości 

polegające m.in. na: 

− niezamieszczaniu w ogłoszeniach o przetargach i w protokole z przetargu informacji o 

obciąŜeniach nieruchomości i zobowiązaniach, których przedmiotem jest 

nieruchomość (protokół kontroli str. 75); 

 Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki 

nieruchomościami oraz Wójt; 

− niepodaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości oddanych w dzierŜawę 

(protokół kontroli str. 81); 

 Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. rolnictwa i rozwoju wsi, a z tytułu nadzoru 

Kierownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Wójt; 

− nieustaleniu stawki za czynsze mieszkalne stosownie do wymogów uchwał Rady 

Gminy określającej zasady wynajmowania  lokali  mieszkalnych (protokół  kontroli  

str. 78); 

Odpowiedzialność ponosi Wójt; 

− wprowadzeniu zarządzeniem Wójta nr WG-28/2008 z dnia 21 lipca 2008 r. terminu 

uiszczenia czynszu za dzierŜawę gruntów na cele rolne i wysokości stawki tego 

czynszu niezgodnych z warunkami określonymi w umowach z dzierŜawcami (protokół 

kontroli str. 79-81); 
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− wydzierŜawieniu gruntu, do którego Gmina nie miała Ŝadnego tytułu prawnego 

(protokół kontroli str. 81-83). 

Odpowiedzialność za powyŜsze ponoszą inspektor ds. rolnictwa i rozwoju wsi, a z 

tytułu niewłaściwego nadzoru Kierownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, obecny oraz były Wójt.  

13. Dokonanie bezpodstawnych wydatków z budŜetu gminy: 

− na rzecz OSP, niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami gminy wynikającymi z 

przepisów ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej (protokół kontroli str. 98), 

 Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy; 

− na finansowanie kosztów wynajmu pomieszczenia wykorzystywanego na potrzeby 

indywidualnej praktyki lekarskiej (protokół kontroli str. 102-105); 

− na pokrywanie kosztów najmu lokali uŜytkowych dla stowarzyszeń (protokół kontroli 

str. 83-85, 106-107).  

 Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

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

11 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. 

14. Naruszenie obowiązujących przepisów przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji dla Publicznej 

Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Michałowie, 

polegające na: 

− przyjęciu wniosku o dotację niezawierajacego sprawozdania S-02, informacji o    

niepobieraniu przez szkołę opłat  i bez podpisu dyrektora szkoły, 

− przekazaniu transzy dotacji z opóźnieniem, 

− nieprzeprowadzeniu co najmniej raz w roku kontroli ewidencji uczniów, 

− nieustaleniu w formie decyzji wysokości kwoty dotacji przypadającej do zwrotu, 

 (protokół kontroli str. 111-114), 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

15. Zawieranie umów powodujących zaciągnięcie zobowiązań finansowych bez dokonania 

kontrasygnaty Skarbnika Gminy, 

(protokół kontroli str. 116-117), 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 
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16. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych polegające na: 

− nieprawidłowym ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia (protokół kontroli str. 

118-119,121-122, 126); 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Wójta; 

− sporządzeniu protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

niewłaściwych drukach (protokół kontroli str. 120, 123-124, 127); 

Odpowiedzialność ponoszą: Sekretarz oraz Przewodniczący Komisji Przetargowej a z 

nadzoru Zastępca Wójta; 

− dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawcy, 

którego oferta nie spełniła wymagań siwz (protokół kontroli str. 127). 

Odpowiedzialność ponoszą osoby wchodzące w skład komisji przetargowej. 

17. Nieprawidłowe opracowanie gminnego planu wykorzystania zasobu nieruchomości, 

(protokół str. 135-136). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z siedzibą w KrzyŜowicach 

11. Opracowanie w sposób niekompletny dokumentacji opisującej przyjęte zasady 

rachunkowości, 

(protokół kontroli str. 158), 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik i Główna Księgowa Ośrodka. 

2.  ZawyŜenie dodatku za wieloletnią pracę Głównej Księgowej na ogólną kwotę 80,28 zł, 

(protokół kontroli str. 161). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Ośrodka. 

 

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. Przeprowadzić w roku bieŜącym, a następnie w kaŜdym roku budŜetowym 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.).  

Ustalić procedury kontroli finansowej w zakresie procesów pobierania, gromadzenia 

środków publicznych i ich zwrotu, objąć procedurami wszystkie wydatki oraz zapewnić 

przestrzeganie ustalonych procedur stosownie do przepisów art. 47 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

2. Podjąć działania celem ich wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. 

Bezwzględnie 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 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości i planu kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, 

poz. 1020 z późn. zm.) oraz zasad rachunkowości obowiązujących w kontrolowanej 

jednostce.  

3. Skorygować ujęte w sprawozdaniu Rb-ST dane dotyczące stanu środków na rachunku 

budŜetu i przesłać do tut. Izby. Sprawozdania budŜetowe sporządzać zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 

sprawozdawczości budŜetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781). Zgodnie z dyspozycją § 9 ust. 3 

rozporządzenia dokonywać sprawdzenia sprawozdań złoŜonych przez jednostki 

organizacyjne pod względem formalno-rachunkowym. 

4. WdroŜyć działania, które wyeliminują przypadki nieterminowego regulowania 

zaciągniętych zobowiązań, celem niedopuszczenia do zapłaty odsetek karnych. 

Dokonywać wydatków publicznych w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań, stosownie do przepisów art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

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

5. Podjąć skuteczne działania nadzorcze i kontrolne celem wyeliminowania 

nieprawidłowości polegających na zaciąganiu zobowiązań finansowych, które 

przekraczają granice kwot określonych w planie finansowym jednostki. Przestrzegać 
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zakresu upowaŜnienia określonego w art. 193 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych. 

6. Ściśle przestrzegać obowiązku przeprowadzania na ostatni dzień roku inwentaryzacji 

aktywów i pasywów poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi 

dokumentami, stosownie do przepisów art. 26 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości oraz zasad określonych w Instrukcji inwentaryzacyjnej. 

Przy przeprowadzaniu inwentaryzacji materiałów przestrzegać i stosować obowiązujące 

uregulowania wewnętrzne w tym zakresie, wyceny materiałów dokonywać stosownie do 

przepisów określonych w § 6 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2006 r. 

7. ZłoŜyć deklaracje za 2008 r. na podatek, od nieruchomości będących na stanie mienia 

komunalnego Gminy nieoddanych w posiadanie zaleŜne, dokonać wymiaru podatku zgodnie 

z dyspozycją wynikającą z art. 2 i 6 ust. 9 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.). 

Skorygować wymiar podatku rolnego na 2008 r. i lata wcześniejsze ustalony dla 

podatnika w podwójnej wysokości za działkę nr 337/2 obrębu Przylesie. Wszcząć 

postępowanie w celu wyjaśnienia stanu faktycznego przedmiotu opodatkowania 

wykazanego w jednostkach organizacyjnych gminy. 

8. Wprowadzić skuteczny nadzór celem prowadzenia postępowań podatkowych stosownie do 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. 

Dz.U. 8 poz. 60 z późn. zm.). Przeprowadzać kontrole podatkowe zgodnie z art. 281  cyt. 

ustawy. Wezwać na podstawie  art. 274 a cyt. ustawy  do złoŜenia deklaracji podmioty, 

którym oddano nieruchomości gminne w posiadanie zaleŜne oraz podmioty, które w myśl 

art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych winny 

składać deklaracje.  W przypadku niezłoŜenia wymaganych deklaracji/informacji wydać 

decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego stosownie do art. 21 § 3 ustawy 

Ordynacja podatkowa.  

Ulg w spłacie zobowiązań podatkowych udzielać na podstawie  zgromadzonego materiału 

dowodowego i po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, czy dana okoliczność, 

o której mowa we wniosku o udzielenie ulgi faktycznie miała miejsce. W uzasadnieniu 

faktycznym decyzji wskazywać fakty, które organ uznał za udowodnione, dowody, 

którym dał wiarę, oraz przyczyny, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności 

zgodnie z art. 122 i 210 § 4 cyt. ustawy. 
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9. Egzekwować opłatę targową od podmiotów prowadzących sprzedaŜ na imprezach 

organizowanych na terenie gminy zgodnie z 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.) 

oraz postanowieniami uchwały Nr XII/82/2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 

października 2007 r. w sprawie opłaty targowej oraz uchwały nr XIII/95/07 z dnia 28 

listopada 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/2007 Rady Gminy Olszanka z 

dnia 30 października 2007 roku w sprawie opłaty targowej. 

10. Wyeliminować nieprawidłowości związane z wydawaniem jednorazowych zezwoleń na 

sprzedaŜ napojów alkoholowych. Przy wydawaniu zezwoleń przestrzegać zasad 

określonych w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007, Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).  

11. W sytuacji wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z 

pózn. zm.) wydawać decyzje w sprawie naliczenia opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości. Zapewnić właściwy obieg dokumentów i przepływ informacji 

pomiędzy komórkami (stanowiskami) w celu bezzwłocznego podejmowania czynności 

zmierzających do terminowego pobrania opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmiany. 

12. Skutecznie wyeliminować nieprawidłowości związane z gospodarowaniem mieniem 

komunalnym. Ściśle przestrzegać procedur wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. nr 261, poz. 2603 

z pózn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 

(Dz.U. nr 207, poz. 2108).  

Ustalić stawki czynszu mieszkalnego stosownie do uchwały nr XXIX/347/2005 z dnia 25 

października 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy w latach 2005-2009 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy zmienionej uchwałą nr XXXI/379/2005 z dnia 16 

grudnia 2005 r.  

Doprowadzić do zgodności pomiędzy zapisami umów na dzierŜawę gruntów a 

zarządzeniem Wójta w tej sprawie. 
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Rozwiązać umowę dzierŜawy działki nr 337/2 obręb Przylesie, dokonać zwrotu 

nienaleŜnie pobranego czynszu.  

13. Zaprzestać dokonywania wydatków: 

− niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami, jakie mogą być finansowane przez gminę na 

rzecz OSP, określonymi w przepisach art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.), 

− bezpośrednio z budŜetu gminy na rzecz stowarzyszeń, zadania własne gminy zlecać 

uprawnionym podmiotom w formie wydatków na dotacje, na podstawie ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 

96, poz. 873 z późn. zm.). 

14. WdroŜyć procedury kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości udzielania i 

rozliczania dotacji dla szkół publicznych niezakładanych i nieprowadzonych przez gminę, 

celem zapewnienia przestrzegania procedur wynikających z obowiązującej w tym zakresie 

uchwały organu stanowiącego gminy.  

W przypadku niedokonania przez podmiot zwrotu dotacji w obowiązującym terminie, 

wydać decyzję w sprawie zwrotu dotacji, zgodnie z dyspozycja wynikającą z art. 145 w 

związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

15. Zapewnić dokonywanie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na umowach powodujących 

powstanie zobowiązań finansowych stosownie do uregulowań zawartych w art. 46 ust. 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.). 

16. Wyeliminować nieprawidłowości związane z udzielaniem zamówień publicznych. 

Postępowania o udzielanie zamówień publicznych prowadzić z naleŜytą 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 z późn.zm). 

17. Opracować plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Olszanka zgodnie z 

wymogami art. 23 ust. 1d pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z siedzibą w KrzyŜowicach 

1. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości o brakujące elementy, 

stosownie do art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dostosować 
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treść zakładowego planu kont do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 

lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu 

państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 

finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 z późn. zm.).  

2. Rozliczyć kwotę 80,28 zł zawyŜonego dodatku za wieloletnią pracę. 

 

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 zagroŜone 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 zastrzeŜeń 

do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 

Podstawą zgłoszenia zastrzeŜeń moŜe być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego 

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

Do wiadomości: 

Rada Gminy 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 
 


