
 

 

 

 

Opole, dnia 9 maja 2011 r. 

NKO-401-6/10 

 

Pan 

Artur Kotara 

Burmistrz Lewina Brzeskiego 

 

 

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 grudnia 2010 r. do 28 

lutego 2011 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy 

za rok 2009 oraz wybranych zagadnień za lata 2007, 2008 i 2010. 

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 braku 

odpowiedniego nadzoru ze strony kierownictwa. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to między innymi uzupełnienia regulacji w 

zakresie kontroli zarządczej, korekty sprawozdań Rb-Z, Rb-27S, Rb-PDP, wezwania 

podatników do złożenia deklaracji podatkowych i informacji o posiadanych gruntach, 
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przeprowadzenia kontroli podatkowych oraz kontroli przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, rozliczenia wynagrodzeń 

pracowników wypłaconych w nieprawidłowej wysokości oraz dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 10.03.2011 r. 

 

I .  U s t a l e n i a  k o n t r o l i  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Miejski 

1. Zaniechanie obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego w 2010 roku (protokół 

kontroli str. 11-13).  

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz. 

Wymieniona nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18a 

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.). 

2. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

– sporządzaniu z opóźnieniem zestawień obrotów i sald (protokół kontroli str. 16). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik i inspektor Wydziału Finansowo-Budżetowego 

oraz pracownik publiczny I stopnia. 

– ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na kontach nieprzewidzianych w 

obowiązującym zakładowym planie kont oraz niedostosowaniu uregulowań 

zakładowego planu kont do obowiązujących przepisów prawa w zakresie kont 980 i 

130 (protokół kontroli str. 17, 115, 118). 

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz, Skarbnik Gminy, Kierownik Wydziału 

Finansowo-Budżetowego oraz obecny Burmistrz. 

– niezachowaniu ciągłości numerowania oraz chronologii zapisów w dziennikach 

(protokół kontroli str. 18). 

Odpowiedzialność ponosi były inspektor Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz 

Kierownik tego Wydziału. 

 nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 222 w zakresie jednostek 

oświatowych oraz do konta 011 w zakresie gruntów (protokół kontroli str. 29-30, 220-

221). 
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Odpowiedzialność ponosi Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz 

Skarbnik Gminy. 

– wykazywaniu sald ewidencji analitycznej konta 221 jako „per saldo” zamiast sald 

dwustronnych oraz dokonywaniu zapisów w ewidencji analitycznej tego konta, które 

nie odzwierciedlały faktycznego przebiegu operacji gospodarczej i nie zawierały 

wszystkich wymaganych informacji (protokół kontroli str. 32-33, 91-92, 97, 103). 

Odpowiedzialność ponosi były podinspektor i Kierownik Wydziału Finansowo-

Budżetowego oraz Skarbnik. 

 ujęciu z opóźnieniem w księgach rachunkowych zmian w stanie środków trwałych i 

materiałów oraz ewidencjonowaniu materiałów bez wskazania daty bądź dowodu, na 

podstawie którego dokonano ich przychodu lub rozchodu (protokół kontroli 92-93, 

224-225). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami, inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych i pracownik 

pełniący za niego zastępstwo. 

 ewidencjonowaniu dowodów księgowych niespełniających wymogów ustawy o 

rachunkowości (protokół kontroli str. 130, 134,197, 206, 215). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownik publiczny I stopnia, inspektor Wydziału 

Finansowo-Budżetowego i Kierownik tego Wydziału. 

– nieujęciu na koncie 080 części kosztów inwestycji w wysokości 16.592 zł oraz 

zaksięgowaniu poniesionego wydatku z tego tytułu w podziałce klasyfikacji 

budżetowej niezgodnej z ustalonym planem finansowym dla tego zadania (protokół 

kontroli str. 189-190). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz 

Skarbnik Gminy. 

3. Nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości polegające na: 

 wykazaniu w sprawozdaniu zbiorczym Rb-Z za 2009 r. danych niewynikających ze 

sprawozdań jednostkowych (protokół kontroli str. 48-49), 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i były Burmistrz. 

 niesprawdzeniu pod względem formalno-rachunkowym sprawozdań Rb-28S 

złożonych przez jednostki organizacyjne oraz dopuszczeniu do wystąpienia 

nieprawidłowości formalnych przy sporządzaniu tych sprawozdań (protokół kontroli 

str. 119-120). 
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Odpowiedzialność ponosi Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego, Główna 

Księgowa Biura Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych w 

Lewinie Brzeskim oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. 

4. Nieprawidłowości w zakresie gospodarki pieniężnej polegające na wypłacie gotówki oraz 

przekazaniu druków ścisłego zarachowania osobie nieupoważnionej bez pokwitowania 

oraz bez zaewidencjonowania rozchodu w raporcie kasowym (protokół kontroli str. 21-

24). 

Odpowiedzialność ponoszą: kasjerka i Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego. 

5. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa polegające na wydawaniu 

decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatków oraz rozłożenia na raty 

zaległości podatkowych bez podejmowania działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu 

faktycznego sprawy i bez zgromadzenia materiału dowodowego (protokół kontroli str. 73-

74). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektorzy Wydziału Podatkowego, Kierownik tego 

Wydziału oraz były Burmistrz. 

6. Nieprawidłowości w zakresie poboru opłaty targowej polegające na: 

 dopuszczeniu do niepobierania opłaty targowej na festynach i imprezach kulturalno-

rozrywkowych (protokół kontroli str. 80-82). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Wydziału Podatkowego oraz były Burmistrz. 

 pobieraniu od sprzedawców opłaty targowej przed zaistnieniem przesłanek do jej 

pobrania tj. na kilka dni przed faktycznym dokonaniem sprzedaży (protokół kontroli 

str. 82-83). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, 

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Kierownik tego Wydziału oraz były Burmistrz 

i były Zastępca Burmistrza. 

 dopuszczeniu do poboru w 2009 r. opłaty targowej w nieprawidłowych wysokościach 

(protokół kontroli str. 83). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Wydziału Podatkowego. 

 nieterminowym rozliczaniu inkasentów z pobranego inkasa (protokół kontroli str. 83-

85). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor oraz Kierownik Wydziału Podatkowego. 
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7. Niezamieszczanie niektórych wymaganych informacji w wykazach nieruchomości 

przeznaczonych do najmu lub dzierżawy (protokół kontroli str. 100-101).  

Odpowiedzialność ponoszą referent i Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami. 

8. Naruszenie przepisów prawa w zakresie wynagradzania pracowników polegające na 

przyznaniu pracownikom zatrudnionym na podstawie powołania dodatku specjalnego 

jako stałego elementu wynagrodzenia, bez powierzenia dodatkowych zadań oraz bez 

zwiększenia obowiązków służbowych (protokół kontroli str. 123-124). 

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz. 

9. Zastosowanie nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków (protokół 

kontroli str. 130, 138, 147, 205). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownik publiczny I stopnia, inspektor i Kierownik 

Wydziału Finansowo-Budżetowego, były Burmistrz oraz Skarbnik Gminy. 

10. Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i udzielenie dotacji na 

realizację zleconych zadań podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych 

bez przeprowadzenia wymaganego konkursu ofert (protokół kontroli str. 140-142). 

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz oraz Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw 

Społecznych. 

Wymieniona nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 8 pkt 

1 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.). 

11. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony zwierząt, polegające na wydatkowaniu 

w 2009 i 2010 roku kwoty 56.226,80 zł na wyłapywanie bezdomnych zwierząt bez 

podjęcia wymaganej uchwały Rady Miejskiej oraz na zawarciu umów w sprawie 

wyłapywania bezdomnych zwierząt, które nie zawierały uregulowań wymaganych 

przepisami prawa. Przyjęcie do rozliczenia faktur za wyłapywanie bezdomnych zwierząt, 

w których zakres świadczonych usług został określony niezgodnie z postanowieniami 

umownymi (protokół kontroli str. 149-152). 

Odpowiedzialność ponoszą, były Burmistrz, były Zastępca Burmistrza, Sekretarz, 

Skarbnik, Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego i Kierownik Wydziału 

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. 
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12. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na:  

– nieustaleniu wartości zamówienia oraz zawarciu umowy na obsługę prawną z 

pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (protokół kontroli str. 

170-173). 

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz oraz Sekretarz Gminy. 

– nieustaleniu wartości zamówienia na dowozy uczniów do placówek oświatowych oraz 

dokonaniu wydatków na opłacenie usług dowozu, bez stosowania przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych (protokół kontroli str. 180-186). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Kierownik Biura Obsługi Finansowej 

Placówek Oświatowo-Wychowawczych oraz były Burmistrz. 

Wymienione nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynu określonego w art. 17 

ust. 1 pkt 1 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.). 

– nieprawidłowym sporządzeniu protokołów postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (protokół kontroli str. 174-175, 199). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie komisji przetargowych i były Burmistrz. 

– niezachowaniu zasady niezwłoczności przy zamieszczeniu informacji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej (protokół kontroli str. 176). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.  

– niezamieszczeniu w zawiadomieniach o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich 

wymaganych informacji (protokół kontroli str. 193, 199-200). 

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz. 

– bezpodstawnym zastosowaniu wykluczenia oferenta z postępowania zamiast 

odrzucenia jego oferty (protokół kontroli str. 192-193). 

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz. 

– nieuzasadnionym odrzuceniu oferty z najniższą ceną ryczałtową (protokół kontroli str. 

200-204).  

Odpowiedzialność ponosi były Burmistrz i Przewodniczący komisji przetargowej.  

13. Brak należytej staranności przy prowadzeniu i dokumentowaniu niżej wymienionych 

zadań inwestycyjnych: 

I. Rewitalizacja placu Wolności w Skorogoszczy - ul. Ojca Dominika poprzez: 
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– dopuszczenie do zrealizowania robót nieobjętych umową z wykonawcą oraz 

przedmiarem robót i kosztorysem jako robót zamiennych, bez dokonania zmian w 

treści umowy, 

– sporządzenie wyceny robót zamiennych dopiero w trakcie kontroli RIO, 

– niepotwierdzenie wykonania 3 sztuk wpustów ulicznych wpisem do dziennika 

budowy, co świadczy o nierzetelnym prowadzeniu tego dokumentu, 

(protokół kontroli str. 195-197). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji oraz były 

Burmistrz. 

II. Wykonanie kanalizacji sanitarnej części ul. Chopina w Lewinie Brzeskim poprzez: 

– zlecenie w formie ustnej Spółce gminnej prowadzenia zadania jako inwestorowi 

zastępczemu zamiast zawarcia w formie pisemnej umowy, regulującej zakres 

obowiązków i odpowiedzialności obu stron, 

– dopuszczenie do rozpoczęcia robót z naruszeniem przepisów ustawy Prawo 

budowlane, 

– niesporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego i innych wymaganych dokumentów 

przy przekazaniu wykonawcy placu budowy i projektu budowlanego oraz przy 

zawiadomieniu gminy o zakończeniu robót i przystąpieniu do eksploatacji 

wykonanego obiektu,  

– dopuszczenie do bezumownego korzystania przez Spółkę gminną z mienia gminy. 

 dopuszczenie do powstania niezgodności pomiędzy zapisami dokonanymi w 

dzienniku budowy a pozostałą dokumentacją inwestycyjną w zakresie dat rozpoczęcia 

i wykonania robót wskazujących, że dokumenty dotyczące ww. robót - protokół 

odbioru robót, faktura za roboty bądź dziennik budowy, zostały sporządzone 

nierzetelnie. 

(protokół kontroli str. 212-214). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji oraz były 

Burmistrz i były Zastępca Burmistrza. 

14. Niewskazanie w decyzjach w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej informacji o części limitu 

pozostałego do wykorzystania (protokół kontroli str. 232). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny podinspektor Wydziału Podatkowego oraz 

Kierownik tego Wydziału. 
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Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim 

1. Zarządzanie przez Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim funkcjonujący w 

formie zakładu budżetowego nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych niezgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (protokół kontroli str. 236-237). 

Odpowiedzialność ponosi były Dyrektor ZMK. 

2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych wobec kontrahentów co skutkowało 

zapłatą odsetek za zwłokę w wysokości 5.126.22 zł w 2009 r. oraz 2.469,38 zł w I 

półroczu 2010 r. (protokół kontroli str. 241-244). 

Odpowiedzialność ponosi były Dyrektor ZMK i były Główny Księgowy Zakładu. 

Wymieniona nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 16 pkt 

1 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.). 

 

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: 

 

Urząd Miejski 

1. Wypełnić obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego stosownie do dyspozycji art. 274 

ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 

z późn. zm.). 

2. Dokonać analizy nieprawidłowości w zakresie rachunkowości i podjąć działania celem 

ich wyeliminowania. Zapewnić terminowe sporządzanie zestawień obrotów i sald, 

zgodnie z przepisami art. 18 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). 

Dostosować zakładowy plan kont do potrzeb jednostki i obowiązujących przepisów, 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla 
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budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128, poz. 861). Zapewnić zachowanie ciągłości 

numerowania oraz chronologii zapisów w dziennikach, stosownie do przepisów art. 14 

ust. 1 i 2 cyt. ustawy o rachunkowości. Zaprowadzić prawidłową ewidencję analityczną 

do kont 222 i 011 zgodnie z zasadami określonymi w cyt. rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. oraz w zakładowym planie kont. Zapewnić prawidłowe 

prowadzenie ewidencji analitycznej konta 221, w tym wykazywanie dwustronnych sald 

oraz dokonywanie prawidłowych i kompletnych zapisów księgowych zgodnie z 

dyspozycją art. 23 ustawy o rachunkowości. Podjąć działania, które zapewnią 

respektowanie zasady terminowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w zakresie 

środków trwałych i materiałów, stosownie do dyspozycji art. 20 ustawy o rachunkowości 

Zapewnić prawidłowe ewidencjonowanie przychodów i rozchodów materiałów. 

Wzmocnić działania kontrolne celem doprowadzenia do księgowania wyłącznie 

kompletnych i prawidłowych dowodów księgowych stosownie do przepisu art. 21 ustawy 

o rachunkowości. Doprowadzić do prawidłowego zaksięgowania kosztów i wydatków 

inwestycji pn. Zmiana sposobu użytkowania części budynku zlokalizowanego w 

Oldrzyszowicach na lokale socjalne. Wzmocnić nadzór w zakresie rachunkowości w celu 

zapewnienia przestrzegania zasad rachunkowości wynikających z wymienionych powyżej 

przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych. 

3. Skorygować sprawozdanie Rb-Z za 2009 r. w zakresie błędnie wykazanych danych i 

przesłać do RIO w Opolu. Zapewnić realizację obowiązku sprawdzenia pod względem 

formalno-rachunkowym sprawozdań złożonych przez jednostki organizacyjne, zgodnie z 

wymogami § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103).  

4. Zaprzestać dokonywania wypłat gotówki z kasy oraz przekazywania druków ścisłego 

zarachowania bez właściwego udokumentowania tych operacji oraz doprowadzić do 

przestrzegania obowiązku dokonywania wypłat gotówki jedynie za pokwitowaniem, na 

podstawie zatwierdzonych i sprawdzonych dokumentów potwierdzających dokonanie 

operacji, stosownie do procedur wewnętrznych ustalonych w instrukcji kasowej oraz 

instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych. 
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5. Podjąć działania w celu zapewnienia dokładnego wyjaśniania stanu faktycznego, zebrania 

i rozpatrzenia całego materiału dowodowego oraz właściwego udokumentowania 

prowadzonego postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ulg w spłacie 

zobowiązań podatkowych, stosownie do przepisów art. 122, 126, 187, 191 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z 

późn. zm.).  

6. Wzmocnić nadzór w zakresie opłaty targowej celem zapewnienia jej poboru w 

prawidłowy sposób i w prawidłowej wysokości oraz doprowadzić do terminowego 

rozliczania inkasentów opłaty, stosownie do postanowień uchwał Rady Miejskiej 

regulujących przedmiotowe zagadnienia. 

7. Wdrożyć działania zapewniające prawidłowe sporządzanie wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę. Przestrzegać w tym zakresie 

przepisów art. 35 ust. 2 w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.).  

8. Zaprzestać wypłacania dodatków specjalnych z naruszeniem przepisów art. 36 ust. 5 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 

1458 z późn. zm.). Przy przyznawaniu i wypłacie dodatków specjalnych dla pracowników 

samorządowych uwzględnić przesłanki określone w wymienionym powyżej przepisie 

ustawy o pracownikach samorządowych. 

9. Zapewnić prawidłowe stosowanie klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207 z późn. zm.). 

10. Przy zlecaniu zadań z zakresu pomocy społecznej jednostkom spoza sektora finansów 

publicznych ściśle przestrzegać procedur wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z 

późn. zm.).  

11. Doprowadzić do zgodności z przepisem § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków 

wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. nr 116, poz. 753) treść umów zawartych w 

sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt. Wzmocnić nadzór w zakresie rozliczania 
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usług związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia zgodności 

pomiędzy rodzajem świadczonych usług a zapisami umowy. 

12. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzać z należytą starannością 

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

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wzmocnić 

kontrolę w zakresie udzielania zamówień publicznych, aby w przypadkach przekroczenia 

wartości zamówienia obligującej do przeprowadzenia postępowania przetargowego, 

określonej w art. 4 ust. 8 cyt. ustawy, każdorazowo stosować ustawę Prawo zamówień 

publicznych. Zapewnić sporządzanie protokołów postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych zgodnie z przepisem art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w 

sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. nr 223, 

poz. 1458) oraz prawidłowe sporządzanie i przekazywanie wykonawcom zawiadomień o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisem art. 92 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, a w szczególności zawierać w nich uzasadnienie faktyczne i 

prawne odrzucenia ofert - art. 92 ust. 2 pkt 2 ustawy. Zapewnić prawidłowe stosowanie 

przepisu art. 89 ust. 1 cyt. ustawy w zakresie odrzucania złożonych ofert. 

13. Podjąć skuteczne i konsekwentne działania organizacyjne, w tym nadzorcze i kontrolne 

celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych. 

Zadania przygotowywać i prowadzić z należytą starannością, respektować zasadę dbałości 

o interes publiczny oraz zachowania szczególnej staranności wyrażonej w treści art. 50 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.). Zapewnić prawidłowe prowadzenie i rzetelne 

dokumentowanie realizacji zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z 

późn. zm.). Uregulować w sposób formalny zasady korzystania z mienia gminy przez 

Spółkę Hydro-Lew. 

14. Zapewnić wydawanie prawidłowych i kompletnych decyzji w sprawie zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych stosownie do 

przepisu art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 

nr 52 poz. 379). 
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Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

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

pokontrolnego pisemnej informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych w nim zawartych 

lub przyczynach ich niewykonania. 

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych w myśl 

art. 27 ww. ustawy zagrożone jest karą grzywny. 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do 

wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń 

do Kolegium Izby w terminie 14 dni 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 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz 

                                                                                                               /--/ 

 

 

 

 


