
 

 
 
 

 

Opole, dnia 18 stycznia 2013 r. 

NKO-401-37/2/12 

 

Pan 

        Bogusław Gąsiorowski 

        Wójt Gminy Lubsza 

 

 

 

 

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 

2012 r. poz. 1113) przeprowadziła w dniach od 29 listopada 2012 r. do 7 grudnia 2012 r. w 

tamtejszym urzędzie kontrolę doraźną wybranych zagadnień gospodarki finansowej Gminy za 

lata 2006-2012.  

Kontrolę przeprowadzono na podstawie stwierdzonych operacji finansowo-gospodarczych, 

dowodów źródłowych oraz ewidencji księgowej. W oparciu o dokumentację udostępnioną 

inspektorowi kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w działalności Gminy 

będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie kontroli usunięto stwierdzoną nieprawidłowość poprzez 

wyegzekwowanie od pracownika zwrotu kwoty 22,80 zł z tytułu zawyżonego ryczałtu za 

używanie do celów służbowych pojazdu niebędącego własnością pracodawcy. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 7.12.2012 r. 

W dniu 12.12.2012 r. odmówił Pan oraz Skarbnik Gminy podpisania protokołu kontroli 

składając jednocześnie pisemne wyjaśnienia co do przyczyn tej odmowy, które zostały wzięte 

pod uwagę przy ostatecznym formułowaniu wniosków pokontrolnych. 
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I. U s ta l e n i a   k o n t r o l i  

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Zatrudnienie na stanowisku Sekretarza Gminy osoby, która nie posiadała wymaganych 

przepisami prawa kwalifikacji w zakresie stażu pracy na urzędniczym stanowisku 

kierowniczym (protokół kontroli str. 5-8). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.  

2. Naruszenie przepisów w zakresie zwrotu pracownikom kosztów używania pojazdów 

niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych w formie ryczałtu 

miesięcznego na jazdy lokalne polegające na stosowaniu wzoru oświadczenia, który nie 

przewidywał podania wszystkich wymaganych prawem informacji, co skutkowało 

składaniem przez pracowników oświadczeń niezawierających informacji o ilości dni, w 

których nie dysponowali oni pojazdami do celów służbowych (protokół kontroli str. 9-

10). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy oraz pracownicy składający oświadczenia.  

 

 

II. 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. Przy zatrudnianiu pracowników respektować przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) w szczególności 

w zakresie wymaganych kwalifikacji.  

2. Zapewnić składnie przez pracowników oświadczeń w sprawie używania pojazdów 

niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych, w których treści zawarta 

zostanie informacja o ilości dni, w których nie dysponowali oni tymi pojazdami, 

stosownie do przepisu § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. 
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w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do 

celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 

własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 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 

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 Gminy w Lubszy 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 

 

 


