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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 11 do 27 lipca 2012 r. w 

tamtejszym Urzędzie kontrolę problemową w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009-

2012.  

Kontrolę przeprowadzono na podstawie stwierdzonych operacji finansowo-gospodarczych, 

dowodów źródłowych oraz ewidencji księgowej. W oparciu o dokumentację udostępnioną 

inspektorowi kontroli stwierdzono nieprawidłowości w działalności Gminy będące głównie 

konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 30.07.2012 r. 

 

I. Ustalenia kontroli.  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości:  

1. Nieprawidłowe obliczenie kwot bazowych na 2010 r. (zawyżenie o kwotę 47,82 zł) i 

2011 r. (zaniżenie o 23,06 zł) oraz przyjęcie nieprawidłowych danych dotyczących liczby 

mieszkańców do obliczenia kwot funduszu dla poszczególnych sołectw w roku 2011, co 

w konsekwencji doprowadziło do nieprawidłowego ustalenia wysokości funduszu 
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sołeckiego na te lata. Fundusz sołecki na 2010 r. zawyżono o kwotę 5.407,95 zł, zaś na 

2011 zaniżono o kwotę 1.267,56 zł (protokół kontroli str. 6-11).  

Odpowiedzialność ponosi były Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

2. Zrealizowanie ze środków funduszu sołeckiego wydatku niemieszczącego się we wniosku 

sołectwa czego skutkiem było wykazanie we wniosku skierowanym do Wojewody 

Opolskiego o zwrot z budżetu państwa części wydatków Gminy wykonanych w ramach 

funduszu sołeckiego za 2010 r. kwoty zwrotu zawyżonej o 30,00 zł (protokół kontroli str. 

20-21, 25).  

Odpowiedzialność ponosi były Skarbnik oraz Wójt Gminy.  

 

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. Zapewnić prawidłowe ustalanie kwot funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw z 

zastosowaniem zasad określonych w przepisie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. 

o funduszu sołeckim (Dz. U. nr 52, poz. 420 z późn. zm.). 

2. Zapewnić przeznaczanie środków funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć 

określonych w przepisie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim 

(Dz. U. nr 52 poz. 420 z późn. zm.). Dokonać korekty wniosku o zwrot z budżetu 

państwa części wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2010 r. 

oraz przekazać skorygowany wniosek do Wojewody Opolskiego. 

 

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:  

Rada Gminy 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 
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