
 
 

Opole, dnia 15 października 2021 r. 

NKO.401-7/2021 

 

Pan 

Arkadiusz Wiśniewski 

Prezydent Miasta Opola 

 

 

 

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 27 maja 2021 r. do 30 lipca 2021 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Miasta Opola za lata 2019-2020 oraz wybranych 

zagadnień za lata 2015-2018 i 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 Miasta Opola będące głównie konsekwencją 

nieprzestrzegania przepisów prawa oraz braku właściwego nadzoru ze strony kierownictwa. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 

16 sierpnia 2021 r. 

 W dniu 18 sierpnia 2021 r. Prezydent Miasta Opola oraz Skarbnik Miasta odmówili 

podpisania protokołu przedmiotowej kontroli i pismem nr OR.I.033.11.2021 złożyli 

wyjaśnienia co do przyczyn tej odmowy. Argumenty wskazane w wyjaśnieniach zostały 

wzięte pod uwagę przy ostatecznym formułowaniu treści wniosków pokontrolnych w 

niniejszym wystąpieniu. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego polegające na: 

a) niedokonaniu w latach 2019-2020 okresowej samooceny w ramach oceny 

wewnętrznej audytu wewnętrznego oraz niedochowaniu obowiązku przeprowadzenia 

co najmniej raz na pięć lat oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego (protokół kontroli 

str. 20-21). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego 

oraz Prezydent Miasta Opola. 

b) sporządzeniu sprawozdań z audytu za 2019 r. i 2020 r. niezawierających wszystkich 

wymaganych elementów oraz nieprawidłowym dokumentowaniu czynności i zdarzeń 

mających znaczenie dla prowadzenia audytu (protokół kontroli str. 22, 23-24, 29-30). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego 

oraz Prezydent Miasta Opola. 

c) nieprzeprowadzeniu w 2019 r. audytu wewnętrznego w obszarze bezpieczeństwa 

informacji (protokół kontroli str. 30-32). 

Odpowiedzialność ponosi Prezydent Miasta Opola. 

 

2. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

a) nieprawidłowym ewidencjonowaniu na koncie 240-„Pozostałe rozrachunki” 

zobowiązań z tytułu składki wnoszonej do PFRON oraz opłaty za odprowadzanie do 

wód - wód opadowych i roztopowych, wnoszonej do Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie (protokół kontroli str. 39-41).  

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy oraz Kierownik Referatu Księgowości 

Wydatków Budżetowych i Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego. 

b) prowadzeniu ewidencji analitycznej do kont 134-„Kredyty bankowe” i 260-

„Zobowiązania finansowe” w sposób niezgodny z obowiązującymi zasadami 

funkcjonowania tych kont (protokół kontroli str. 54-55). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego. 

c) zastosowaniu nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów z tytułu 

odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa (protokół 

kontroli str. 212-213 i 217). 
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Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Kierownik Referatu Księgowości Dochodów 

Budżetowych oraz Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego. 

 

3. Nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych polegające na: 

a) braku wpłaty do kasy gotówki (rzeczy znalezionej) przyjętej do depozytu Biura 

Rzeczy Znalezionych, co doprowadziło do nieujawnienia w księgach rachunkowych 

jednostki ciążących na niej zobowiązań na koniec 2015 r. w wysokości 930,00 zł, na 

koniec 2016 r. w wysokości 2 294,69 zł, na koniec 2017 r. w wysokości 2 502,25 zł, 

na koniec 2018 r. w wysokości 3 598,96 zł, na koniec 2019 r. w wysokości 

5 430,06 zł, na koniec 2020 w wysokości 8 542,68 zł. (protokół kontroli str. 41-42). 

Odpowiedzialność ponoszą Pomoc Administracyjna, Starszy Inspektor i Kierownik 

Referatu Kancelarii Ogólnej, Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego 

oraz Prezydent Miasta Opola. 

b) niewzywaniu znalazców gotówki (rzeczy znalezionej) do jej odbioru w przypadkach 

gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną (protokół kontroli 

str. 43-45). 

Odpowiedzialność ponoszą Pomoc Administracyjna, Starszy Inspektor i Kierownik 

Referatu Kancelarii Ogólnej, Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego 

oraz Prezydent Miasta Opola. 

 

4. Niepowierzeniu żadnemu z radców prawnych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Opola 

koordynacji pomocy prawnej w tej jednostce (protokół kontroli str. 77-79). 

Odpowiedzialność ponoszą Sekretarz Miasta i Prezydent Miasta Opola. 

 

5. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

a) braku wewnętrznej spójności zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wynikającym z nieuwzględnienia istotnych kryteriów wyboru ofert w treści wzoru 

umowy stanowiącego element specyfikacji, co doprowadziło do tego, iż zakres 

świadczenia wykonawców wynikający z umowy nie był tożsamy z ich zobowiązaniem 

zawartym w ofercie (protokół kontroli str. 113-115). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor i Naczelnik Wydziału Zamówień 

Publicznych oraz Prezydent Miasta Opola.  
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b) zawarciu umów na realizację zamówienia publicznego, których treść była niezgodna 

ze zmienioną uprzednio treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(protokół kontroli str. 115-116) 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor w Referacie Analiz i Ewidencji Jednostek 

Oświatowych oraz Naczelnik Wydziału Oświaty. 

 

6. Nieprawidłowa realizacja postanowień umowy zawartej z wykonawcą robót 

budowlanych, polegająca na zwiększeniu wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę 

19 981,35 zł brutto za wykonanie robót dodatkowych pomimo, iż w zawartej z 

wykonawcą umowie nr 1/7013.00004/IM/2018 z dnia 11 maja 2018 r. strony nie 

dopuściły takiej możliwości ustalając, że wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych 

niewyspecyfikowane w dokumentacji przetargowej, a niezbędne dla prawidłowego 

wykonania całości robót budowlanych objętych umową, zawarte są w cenie oferty 

wykonawcy (protokół kontroli str. 138-141). 

Odpowiedzialność ponosi Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Opola. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określnego w przepisach 

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

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289). 

 

7. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 

polegające na: 

a) niepoinformowaniu Wojewody Opolskiego o sprzedaży działki stanowiącej własność 

Skarbu Państwa (protokół kontroli str. 177-178).  

Odpowiedzialność ponosi Prezydent Miasta Opola. 

b) nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w 

zakresie nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa 

(protokół kontroli str. 178-179). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik oraz Główny Specjalista Biura Nieruchomości 

Skarbu Państwa. 

c) niesporządzeniu i nieprzekazaniu Wojewodzie Opolskiemu sprawozdania z 

gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa za 2018 r. (protokół 

kontroli str. 179-180). 

Odpowiedzialność ponoszą Prezydent Miasta Opola oraz Naczelnik Biura 

Nieruchomości Skarbu Państwa. 
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d) bezpodstawnym pobraniu od nabywców nieruchomości łącznej kwoty 1 450,00 zł na 

pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, na skutek 

zamieszczania w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym informacji o konieczności poniesienia przez przyszłych nabywców 

nieruchomości kosztów sporządzenia operatu szacunkowego oraz dokumentacji 

geodezyjnej (protokół kontroli str. 195-197). 

Odpowiedzialność ponosi dwóch Głównych Specjalistów i Naczelnik Biura 

Nieruchomości Skarbu Państwa oraz Prezydent Miasta Opola.  

e) nieprzekazaniu Wojewodzie Opolskiemu wykazu nieruchomości Skarbu Państwa 

przeznaczonej do sprzedaży, celem jego zamieszczenia na stronie podmiotowej 

Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej (protokół kontroli str. 197). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Specjalista oraz Naczelnik Biura Nieruchomości 

Skarbu Państwa. 

f) niesporządzeniu oraz niepodaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny (protokół kontroli str. 

200). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Specjalista i Naczelnik Biura Nieruchomości 

Skarbu Państwa oraz Prezydent Miasta Opola. 

g) bezpodstawnym obciążaniu w 2018 r. stron postępowania, które złożyły wniosek o 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 

kosztami sporządzenia operatów szacunkowych w łącznej kwocie 300,00 zł (protokół 

kontroli str. 203-205). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Naczelnik Biura Nieruchomości Skarbu 

Państwa. 

 

8. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola 

działającego w imieniu Skarbu Państwa bez odpowiedniego pełnomocnictwa w tym 

zakresie (protokół kontroli str. 183-185). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu. 

 

9. Nieterminowe złożenie deklaracji na podatek leśny dotyczący nieruchomości Skarbu 

Państwa za lata 2018-2019 oraz nieterminowa jego zapłata (protokół kontroli str. 188-

189). 
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Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik i Główny Specjalista Biura Nieruchomości Skarbu 

Państwa. 

 

10. Nienaliczenie w 2018 r. odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości 

Skarbu Państwa w kwocie 116,52 zł (protokół kontroli str. 216-217). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Specjalista i Naczelnik Biura Nieruchomości Skarbu 

Państwa oraz Prezydent Miasta Opola. 

 

11. Niedochodzenie przez Prezydenta Miasta Opola gospodarującego nieruchomościami 

Skarbu Państwa odszkodowania w wysokości 84 723,89 zł od Gminy Opole za 

niedostarczenie w latach 2016-2021 lokali socjalnych osobom, którym prawo do takich 

lokali stwierdzono w wyrokach sądowych, w wyniku czego uszczuplono we wskazanym 

okresie dochody Skarbu Państwa o łączną kwotę 80 487,69 zł oraz dopuszczono do 

przedawnienia należności na łączną kwotę 16 548,01 zł (protokół kontroli str. 222-231). 

Odpowiedzialność ponosi Prezydent Miasta Opola.  

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określnego w przepisach 

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

finansów publicznych . 

 

12. Nieprzeprowadzenie czynności weryfikacyjnych w stosunku do nieruchomości Skarbu 

Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, zajętych pod infrastrukturę kolejową, pod 

kątem ewentualnego zaliczenia tej infrastruktury do nieczynnej lub prywatnej w celu 

ustalenia, czy istnieją przesłanki do stosowania zwolnienia z opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego tych nieruchomości (protokół kontroli str. 242-244). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Specjalista i Naczelnik Biura Nieruchomości Skarbu 

Państwa oraz Prezydent Miasta Opola. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte bądź częściowo usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości 

wymienionych w punktach: nr 2 lit. a) i b), nr 3 lit. a) i b), nr 7 lit. a) i b), nr 8, nr 10 i 

polegało na: 

 dokonaniu stosownych księgowań na koncie 229 w zakresie składki wnoszonej do 

PFRON oraz opłaty za odprowadzanie do wód - wód opadowych i roztopowych 

wnoszonej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  
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 wyodrębnieniu w analitycznej ewidencji księgowej zadłużenia z tytułu dwóch umów 

zawartych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz dwóch umów emisji obligacji, 

 dokonaniu wpłaty do kasy środków pieniężnych widniejących w ewidencji rzeczy 

znalezionych,  

 wezwaniu dwóch znalazców do odbioru gotówki (rzeczy znalezionej), 

 poinformowaniu Wojewody Opolskiego o dokonanej sprzedaży nieruchomości pismem nr 

BNSP.6821.12.2021.AK z dnia 9 lipca 2021 r., 

 zweryfikowaniu i doprowadzeniu do zgodności ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa z ewidencją gruntów i budynków, w zakresie nieruchomości stanowiących 

własność lub współwłasność Skarbu Państwa, 

 zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Opola umowy najmu lokalu użytkowego – pismo 

bez numeru z dnia 23 sierpnia 2021 r., 

 wystawieniu w dniu 13 lipca 2021 r. podmiotowi bezumownie korzystającemu w 2018 r. z 

nieruchomości Skarbu Państwa, noty obciążeniowej nr 3/2021/SP na kwotę 116,52 zł. 

 

 

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. Doprowadzić do prawidłowego stosowania przepisów z zakresu audytu wewnętrznego, 

a w szczególności: 

a) zapewnić przeprowadzanie okresowej samooceny w ramach oceny wewnętrznej, 

a także oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego co najmniej raz na pięć lat, 

odpowiednio do regulacji zawartych w standardach nr 1311 i nr 1312 określonych w 

cyt. komunikacie, 

b) sprawozdania z audytu sporządzać z uwzględnieniem § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz 

informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 506) oraz 

zapewnić prawidłowe dokumentowanie czynności i zdarzeń mających znaczenie dla 
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prowadzenia audytu wewnętrznego, stosownie do § 5 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 4 

oraz § 14 cyt. rozporządzenia, 

c) zapewnić realizację audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, 

o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2247), nie rzadziej niż raz na rok. 

 

2. Dochody z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu 

Państwa ujmować we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej, stosownie do zasad 

określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).  

 

3. Wzywać znalazców gotówki (rzeczy znalezionych) do odbioru rzeczy, stosownie do 

dyspozycji art. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 908) w związku z art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) z zachowaniem zasady wynikającej z art. 

35 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).  

 

4. Powierzyć koordynację pomocy prawnej w jednostce jednemu z zatrudnionych w niej 

radców prawnych, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 75 ze zm.). 

 

5. Wzmocnić nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych w celu zapewnienia 

przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), a w szczególności: 

a) postanowienia specyfikacji formułować w sposób spójny mając na względzie skutki 

wynikające z dyspozycji art. 98 ust. 6 pkt 2 lit a cyt. ustawy, 

b) zapewnić zgodność zawieranych umów na realizację zadań publicznych z 

postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia, odpowiednio do art. 134 ust. 1 

pkt 20 w nawiązaniu do art. 137 ust 1 i ust. 2 cyt. ustawy, z zachowaniem należytej 
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dbałości o wykonywanie zadań publicznych wynikającej z dyspozycji art. 24 ust. 1 i 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).  

 

6. Zapewnić dokonywanie wydatków w wysokościach wynikających z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów 

wydatków, stosownie do art. 44 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w tym z zachowaniem zasad 

określonych w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 

2020 r., poz. 1740 ze zm.). Podjąć starania celem prawidłowego rozliczenia kwoty 

19 981,35 zł brutto za wykonanie robót dodatkowych, wypłaconej niezgodnie z umową 

nr 1/7013.00004/IM/2018 z dnia 11 maja 2018 r. 

 

7. Wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), a w szczególności: 

a) zapewnić terminowe sporządzanie i przekazywanie Wojewodzie Opolskiemu 

rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa, 

zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 1a cyt. ustawy, 

b) zaprzestać zamieszania w wykazach nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych 

do sprzedaży w trybie bezprzetargowym informacji o konieczności ponoszenia przez 

przyszłych nabywców nieruchomości kosztów przygotowania nieruchomości do 

zbycia, a także zaprzestać obciążania tymi kosztami przyszłych nabywców 

nieruchomości oraz zapewnić wycenę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych 

do sprzedaży, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy,  

c) zapewnić przekazywanie Wojewodzie Opolskiemu wykazów nieruchomości Skarbu 

Państwa przeznaczonych do sprzedaży, celem zamieszczenia ich na stronie 

podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej, stosownie do art. 35 

ust.1 cyt. ustawy, 

d) sporządzać i podawać do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących 

własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny, stosownie 

do art. 35 ust. 1 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

e) zaprzestać obciążania kosztami wyceny nieruchomości użytkowników wieczystych, 

na rzecz których przekształcone zostało prawo użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości, stosownie do uregulowań zawartych w art. 4 ust. 2 ustawy z 
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dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314), w związku z art. 67 ust. 3a 

cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 

8. Zapewnić terminowe składanie deklaracji na podatek leśny dotyczący nieruchomości 

Skarbu Państwa oraz terminowe jego opłacanie, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 5 pkt. 1 i 

pkt 3 w związku z art. 6 ust. 7a ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.). 

 

9. Wystąpić do Gminy Opole z roszczeniem o odszkodowanie za niedostarczenie lokali 

socjalnych osobom, którym prawo do takich lokali stwierdzono w wyrokach sądowych, 

stosownie do art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 

611 ze zm.). Zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) ustalać przypadające należności 

pieniężne, w tym mające charakter cywilnoprawny oraz terminowo podejmować w 

stosunku do zobowiązanych czynności zmierzające do wykonania zobowiązania. 

 

10. Doprowadzić do końca działania mające na celu weryfikację zasadności stosowania na 

podstawie art. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1043 ze zm.) zwolnienia z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

wobec nieruchomości Skarbu Państwa, mając na uwadze art. 3 ust. 2 i ust. 3 cyt. ustawy o 

transporcie kolejowym oraz art. 12 w związku z art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 

pkt 5 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także art. 42 ust. 5 i art. 162 pkt 1 

cyt. ustawy o finansach publicznych, a w przypadku stwierdzenia braku podstaw 

zastosowania przedmiotowego zwolnienia, naliczyć opłatę z tytułu użytkowania 

wieczystego. 

 

 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. 
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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 ust. 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: 

Rada Miasta Opola 
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