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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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2137) przeprowadziła w dniach od 26 lutego 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. kontrolę doraźną 

wybranych zagadnień gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Brzegu za lata 2017-2020. 

 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu będące głównie 

konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 

27 kwietnia 2020 r.  
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Niedochowanie należytej staranności przy dokonywaniu zmian umowy nr 

MOPS.K.3223.5.2017 z dnia 1 lutego 2017 r., której przedmiotem było powierzenie 

organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług 

opiekuńczych w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. na rzecz osób z terenu 

miasta Brzegu realizowanych w miejscu zamieszkania, co skutkowało doprowadzeniem 

do niespójności zapisów umownych oraz wprowadzeniem zmian skutkujących 

możliwością naruszenia zasad uczciwej konkurencji (protokół kontroli str. 7-13).  

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu. 

 

2. Bezpodstawne dokonanie wydatku poprzez przekazanie w 2017 r. transzy dotacji dla 

organizacji pozarządowej w kwocie 120 000,00 zł przed terminem wynikającym z 

zaciągniętego zobowiązania, tj. przed zawarciem aneksu do umowy dotacji, 

upoważniającego do realizacji tego wydatku (protokół kontroli str. 13-15).  

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu. 

Nieprawidłowość wskazana w pkt nr 2 może wypełniać znamiona czynu określonego w 

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

finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.). 

 

3. Doprowadzenie do przekroczenia dopuszczalnego limitu procentowego udziału środków 

publicznych pochodzących z dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadania publicznego 

przez organizację pozarządową w latach 2017-2019 o łączną kwotę 102 800,40 zł, co w 

świetle postanowień umowy dotacyjnej stanowi pobranie dotacji w nadmiernej wysokości 

oraz nieprawidłowe rozliczenie przedmiotowej dotacji i w konsekwencji 

niedoprowadzenie do ustalenia prawidłowej kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do 

budżetu (protokół kontroli str. 16-19).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik oraz Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Brzegu.  

Nieprawidłowość wskazana w pkt nr 3 może wypełniać znamiona czynu określonego w 

przepisach cyt. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. 
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II. Wnioski pokontrolne  

 W celu usunięcia stwierdzonych 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. Zaprzestać dokonywania zmian postanowień umów na realizację zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe, które prowadzą do utraty wewnętrznej spójności treści 

tych umów, braku właściwej realizacji postanowień oraz powodują naruszenie zasady 

uczciwej konkurencji i równego traktowania w stosunku do pierwotnych postanowień 

umowy i warunków przyznania prawa realizacji zadania publicznego wobec podmiotów, 

które mogą ubiegać się o wykonanie tych zadań. Stosować w tym zakresie przepis art. 5 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.). 

 

2. Podjąć skuteczne działania mające na celu wyeliminowanie możliwości dokonywania 

wydatków publicznych niewynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 

stosownie do dyspozycji art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), a w szczególności przekazywania 

dotacji z naruszeniem zasad i trybu przekazywania. 

 

3. Wzmocnić nadzór w zakresie prawidłowej realizacji postanowień umów zawieranych z 

organizacjami pozarządowymi na wykonanie zadań publicznych na podstawie ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zapewnić prawidłowe rozliczanie 

dotacji udzielonych na realizację zadań publicznych z uwzględnieniem postanowień 

zawartych umów, stosownie do dyspozycji art. 16 ust. 1 cyt. ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Podjąć działania mające na celu prawidłowe 

rozliczenie dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. 
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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. 

 

 

          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
 

 

 

Do wiadomości: 

Burmistrz Brzegu. 
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