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Uprzejmie informuję Pana Wójta, że Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Krakowie, realizując postanowienia 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 kompleksową kontrolę gospodarki finansowej 

Gminy Koszyce. Kontrolą objęto wybrane zagadnienia w zakresie gospodarki 

finansowej, w tym realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych,  

ze szczególnym uwzględnieniem działalności w latach 2009 - 2010 i w 2011 r. do dnia 

obowiązywania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. 

 

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych, udokumentowanych  

w protokole kontroli podpisanym w dniu 1 kwietnia 2011 r., przekazuję Panu Wójtowi 

niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

Przedstawia się w nim stwierdzone nieprawidłowości w okresie objętym aktualną 

kompleksową kontrolą, osoby odpowiedzialne za ich powstanie oraz wnioski 

pokontrolne zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności, 

przewidziane do realizacji przez kontrolowaną jednostkę, stosownie do postanowień 

art. 9 ust. 2 ww. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych: 
 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 1 

 

 niewykonanie wniosków pokontrolnych przedstawionych w piśmie Prezesa 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr WK-6006-9/2007 z dnia 17 maja 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
W KRAKOWIE 

 

 

ul. Kraszewskiego 36   tel/fax  (0-12) 427-32-61 

30-110 Kraków     (0-12) 427-38-19 

e-mail: krakow@rio.gov.pl   (0-12) 422-59-73 
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2007 r. Nieprzeprowadzenie pełnej i konsekwentnej realizacji wniosków 

pokontrolnych dotyczy: 

 

 zaniechania rozliczenia inwentaryzacji środków pieniężnych na rachunkach 

bankowych na dzień 31.12.2009 r., 

 zaciągania zobowiązań finansowych z przekroczeniem zakresu upoważnienia, 

 przeznaczenia dochodów uzyskanych z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na wydatki nie związane z profilaktyką alkoholową 

określoną w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

 dokonywania wydatków powyżej kwot ustalonych w planie finansowym. 

 

Powyższe nieprawidłowości dotyczące niewykonania wniosków pokontrolnych 

zostały, razem z nowymi nieprawidłowościami, opisane szczegółowo w dalszej części 

wystąpienia pokontrolnego.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 1 - Konsekwentne realizowanie wniosków pokontrolnych 

wydawanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, mających na celu 

usunięcie w sposób trwały nieprawidłowości stwierdzonych w czasie ostatniej i 

poprzedniej kontroli. 
 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 2 

 

 dopuszczenie do niezgodności zapisów na koncie 133 z wyciągami bankowymi. 

Powyższe nastąpiło wskutek księgowania na ww. koncie kosztów komorniczych od 

egzekwowanych przez komornika zaległości podatkowych, które nie stanowią 

wydatku Gminy, oraz wpływu z Urzędu Skarbowego dochodów za rok poprzedni, 

które wpłynęły w styczniu, na koncie 133 w księgach rachunkowych roku 

poprzedniego. Powyższe stanowi naruszenie postanowień załącznika nr 1 do 

ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca  

2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla 

budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych 

jednostek sektora finansów publicznych, bowiem konto 133 służy do ewidencji 

operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu, a zapisy 

na nim dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych i muszą być 

zgodne z zapisami w księgowości banku.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 2 – Przestrzeganie postanowień załącznika nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
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budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.  

Nr 128 poz. 861) odnośnie prowadzenia ewidencji na koncie 133. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 3 

 

 nieprawidłowe księgowanie zaangażowania wydatków budżetowych na koncie 

998, polegające na zaksięgowaniu zaangażowania wydatków w miesiącu innym, 

niż nastąpiło podpisanie umowy, z której zaangażowanie wynika. Równocześnie  

w międzyczasie przypadał dzień, na który sporządza się sprawozdanie budżetowe, 

co narusza postanowienia § 12 ust. 2 pkt 1 ówcześnie obowiązującego 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych 

oraz § 16 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.  

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe dotyczy m.in. zaangażowania wydatków 

wynikającego z umowy nr 1/A/2009 z dnia 10.08.2009 r., zaksięgowanego  

na koncie 998 w dniu 30.10.2009 r., z umowy Nr 1/G/09 z dnia 08.04.2009 r. 

zaksięgowano w dniu 30.06.2009 r., umowy Nr 1/USP/2010 z dnia 24.05.2010 r.  

zaksięgowano w dniu 30.09.2010 r.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Podinspektor ds. 

Księgowości Budżetowej. 

 

Wniosek pokontrolny nr 3 – Terminowe księgowanie na koncie 998 zaangażowania 

wydatków budżetowych, zapewniające prawidłowe ustalenie jego wysokości celem 

wykazania w sprawozdaniu budżetowym, stosownie do postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla 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).  

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 4 

 

 księgowanie w latach 2009 - 2010 wartości zrealizowanych wydatków 

budżetowych na koncie 998 po stronie Ma zapisem ujemnym, zamiast po stronie 

Wn zapisem dodatnim. Powyższe stanowi naruszenie postanowień załącznika nr 2 

do ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 

2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla 

budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych 

jednostek sektora finansów publicznych oraz załącznika nr 3 do rozporządzenia 
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Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Podinspektor ds. 

Księgowości Budżetowej. 

 

Wniosek pokontrolny nr 4 – Przestrzeganie postanowień załącznika nr 3 do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla 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) odnośnie księgowania na koncie 998 wartości zrealizowanych 

wydatków budżetowych. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 5 

 

 wykazanie w bilansie Urzędu Gminy sporządzonym na dzień 31 grudnia 2009 r. 

wartości gruntów na koniec roku w wysokości 0,00 zł, podczas gdy faktycznie 

wartość posiadanych gruntów wynosiła na koniec 2009 r. 850.234,00 zł. Wartość 

ww. gruntów została wykazana błędnie w poz. 1.2 bilansu „Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii lądowej i wodnej”, zamiast w poz. 1.1 „Grunty”. Powyższa 

nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy ,Wójt 

Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 5 – Wykazywanie w bilansach Urzędu Gminy wartości 

poszczególnych składników aktywów jednostki w prawidłowych wysokościach,  

tj. rzetelne przedstawianie sytuacji majątkowej, stosownie do postanowień art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. 

Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).  

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 6 

 

 zaniechanie umarzania wartości niematerialnych i prawnych w ciągu 2009 r.,  

co stanowi naruszenie § 5 ust. 2 ówcześnie obowiązującego rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych 

oraz postanowień pkt II.1 ówcześnie obowiązujących zasad (polityki) 
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rachunkowości w Urzędzie Gminy Koszyce wprowadzonych zarządzeniem Wójta 

Gminy nr 32/2006 z dnia 30 października 2006 r. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Podinspektor ds. 

Majątkowych. 

 

Wniosek pokontrolny nr 6 – Umarzanie wartości niematerialnych i prawnych, 

stosownie do wymogu § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 

2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla 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). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 7 

 

- niesporządzanie w latach 2009 -2010 planów amortyzacji, co stanowi naruszenie 

pkt II.1 ówcześnie obowiązujących zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie 

Gminy Koszyce wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy nr 32/2006 z dnia  

30 października 2006 r. oraz pkt II.1 aktualnie obowiązujących zasad (polityki) 

rachunkowości w Urzędzie Gminy Koszyce wprowadzonych zarządzeniem Wójta 

Gminy nr 83c/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 7 – Sporządzanie planów amortyzacji, stosownie do 

wymogów obowiązujących w jednostce uregulowań wewnętrznych – pkt II.1 zasad 

(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Koszyce wprowadzonych zarządzeniem 

Wójta Gminy nr 83c/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. 
 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 8 

 

- wystąpienie rozbieżności pomiędzy saldami kont analitycznych prowadzonych do 

konta 133, a saldami poszczególnych rachunków bankowych wykazanych  

w otrzymanych od banku potwierdzeniach sald wg stanu na dzień 31.12.2009 r. 

Niżej wymienione rachunki bankowe wykazywały następujące salda: 

 

09113011500012111662400149                100.000,00 zł, 

36113011500012111662400148                     400.000,00 zł, 

63113011500012111662400147                150.000,00 zł, 

95113011500012111662400153                100.000,00 zł, 

38113011500012111662200001 754,67 zł, 

43102028920000540700368068 800.000,00 zł, 

04851700070050004770590219               300.000,00 zł, 

54851700070050004770590192 450.000,00 zł, 

65851700070050004770590188 700.000,00 zł, 

86851700070050004770590198 150.000,00 zł, 
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30851700070050004770590002  205.295,64 zł, 

51851700070050004770590012  994,60 zł, 

 Razem: 3.357.044,91 zł. 

Salda konta analitycznych do konta 133 wynosiły: 

konto 133 „Rachunek budżetu”  221.507,27 zł, 

konto 133-1 „Lokata” 702.821,45 zł, 

konto 133-2 „Lokata” 1.207.896,81 zł, 

konto 133-3 „Lokata” 406.792,78 zł, 

konto 133-4 „Lokata” 200.000,00 zł, 

konto 133-4 drogi „Lokata” 558.000,00 zł, 

konto 133-5 „Lokata” 45.102,00 zł, 

konto 133-6 „Lokata” 13.930,00 zł, 

konto 137 „Dotacja Fundusz Norweski” 994,60 zł, 

 Razem: 3.357.044,91 zł, 

Powyższe stanowi o nieprzestrzeganiu postanowień art. 4 ust. 1 ustawy z dnia  

29 września 1994 r. o rachunkowości. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 8 – Przestrzeganie postanowień art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 

1223, z późn. zm.) poprzez stosowanie przyjętych zasad rachunkowości w sposób 

zapewniający rzetelne i jasne przedstawianie sytuacji majątkowej i finansowej oraz 

wyniku finansowego. 
 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 9 

 

 zaniechanie rozliczenia inwentaryzacji środków na rachunkach bankowych na 

dzień 31.12.2009 r., co stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 i ust. 5 w związku z ust. 3 

pkt 3 ww. artykułu oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 9 – Prawidłowe rozliczanie wyników przeprowadzonej 

inwentaryzacji składników majątkowych, stosownie do postanowień art. 4 ust. 1 i  

ust. 5 w związku z ust. 3 pkt 3 ww. artykułu oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia z dnia  

29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152,  

poz. 1223 z późn. zm.). 
 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 10 

 

 nieterminowe przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych metodą 

porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. I tak 

inwentaryzację według stanu na 31.12.2009 r. przeprowadzono w dniach  

25-26.01.2010 r., zaś według stanu na 31.12.2010 r. – w dniu 26.01.2011 r. 
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Powyższe stanowi naruszenie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości. 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Podinspektor ds. 

Majątkowych, Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej. 

 

Wniosek pokontrolny nr 10 – Przeprowadzanie inwentaryzacji składników 

majątkowych w terminie określonym w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223  

z późn. zm.), a zwłaszcza przestrzeganie terminu jej zakończenia określonego w ww. 

przepisie. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 11 

 

 nieprowadzenie, w latach 2009 -2010 oddzielnych kont analitycznych do konta 223 

dla każdej ze szkół – jednostek organizacyjnych Gminy, co stanowi naruszenie 

postanowień załącznika nr 1 do ówcześnie obowiązującego rozporządzenia  

Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych 

oraz załącznika nr 2 do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 

planów kont dla 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).  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 11 – Prawidłowe prowadzenie ewidencji analitycznej do 

konta 223, zapewniające spełnianie wymogów załącznika nr 2 do rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla 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). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 12 

 

 wykazanie w sprawozdaniach budżetowych Rb-27S jednostki samorządu 

terytorialnego dochodów otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy 

(758/75801/2920) w kwocie, która jest niezgodna z wysokością faktycznie 

otrzymanych dochodów z ww. tytułu. Powyższe stanowi naruszenie § 3 ust. 4 pkt 3 

załącznika nr 34 do ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz § 3 ust. 4 
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pkt 3 załącznika nr 39 do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej: 

 

 

Okres sprawozdawczy 

Dochody 

otrzymane wg 

sprawozdania 

Faktyczne dochody 

otrzymane  
Różnica 

od początku roku do dnia 

31.12.2009 r. 
3.760.633,00 3.738.387,00 - 22.246,00 

od początku roku do dnia 

31.12.2010 r. 
4.186.685,00 4.205.563,00 - 18.878,00 

 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy, Skarbnik 

Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 12 – Wykazywanie w kolumnie „Dochody otrzymane” 

sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, kwoty subwencji 

oświatowej w wysokości, która wpłynęła na rachunek budżetu Gminy w roku, za który 

zostało sporządzone sprawozdanie, stosownie do postanowień § 3 ust. 4 pkt 3 

załącznika nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r.  

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 13 

 

 wykazanie w sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 

2010 r. dodatku uzupełniającego w wysokości 291,97 zł za 2009 r., wypłaconego  

w 2010 r. dla nauczyciela stażysty. Powyższe spowodowało wzrost o ww. kwotę,  

wynagrodzeń wypłaconych dla nauczycieli stażystów w 2010 r. w kol. 9 ww. 

sprawozdania. Nieprawidłowość ta stanowi naruszenie zasad sporządzania  

ww. sprawozdania, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego.  

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy, 

Podinspektor ds. Oświaty, Kadr i Archiwum. 

 

Wniosek pokontrolny nr 13 – Prawidłowe wykazywanie w sprawozdaniach  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli kwot wynagrodzeń wypłaconych 

nauczycielom, zgodnie z postanowieniami załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego (Dz. U. Nr 6 poz. 35). 
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 14 

 

- ujęcie w budżecie Gminy Koszyce ustalonym uchwałą Rady Gminy Koszyce  

Nr II/11/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu 

zwiększenia kwoty subwencji w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę  

407.857,00 zł, tj. niezgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów 

znak: ST3/4822/1/EKY/2010 z dnia 25 października 2010 r., zgodnie z którym 

przedmiotową kwotę należało ująć w dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 oraz 

postanowieniami załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  

2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 14 – Podejmowanie skutecznych działań mających na celu 

doprowadzenie do ujmowania w budżecie Gminy Koszyce kwot przyznanej Gminie 

subwencji ogólnej w podziałkach klasyfikacji budżetowej zgodnych z wytycznymi 

pism Ministra Finansów o przyznaniu subwencji oraz postanowieniami załącznika nr 3 

do 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). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 15 

 

 niewydawanie przez organ podatkowy postanowienia o zaliczeniu nadpłaty na 

poczet bieżących zobowiązań podatkowych, w sytuacji gdy nadpłaty w podatku od 

nieruchomości – osoby prawne były zaliczane na bieżącą należność podatkową. 

Powyższe stanowi naruszenie art. 76a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa. Nieprawidłowość ta dotyczy podatnika nr konta 5. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 15 – Przestrzeganie, przy zaliczaniu na bieżącą należność 

nadpłat w podatku od nieruchomości, wynikającego z art. 76a § 1 ustawy z dnia  

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

poz. 60 z późn. zm.) obowiązku wydawania postanowienia o zaliczeniu nadpłaty na 

bieżącą należność podatkową. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 16 

 

 zaliczanie nieterminowych wpłat rat podatku od nieruchomości – osoby prawne i 

podatku od środków transportowych jedynie na należność główną zamiast na 

należność główną i odsetki za zwłokę, w sytuacji gdy dokonana przez podatnika 

wpłata nie pokrywa kwoty zaległości wraz z odsetkami. Powyższe narusza 

postanowienia art. 55 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

Nieprawidłowość ta dotyczy podatników: nr konta 6, nr konta 0020.  
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Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Podinspektor ds. 

Księgowości Budżetowej. 

 

Wniosek pokontrolny nr 16 – Zaliczanie dokonywanych przez podatników 

nieterminowych wpłat rat podatków, w sytuacji gdy nie pokrywają one w całości 

kwoty zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę, proporcjonalnie na należność 

główną i odsetki, stosownie do wymogu art. 55 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 17 

 

 wzywanie podatników podatku od środków transportowych do złożenia deklaracji 

w sprawie podatku, w sytuacji gdy nie upłynął termin jej złożenia, co jest 

czynnością nie posiadającą podstawy prawnej oraz jest niezgodne z art. 274a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym organ 

podatkowy może wzywać do złożenia deklaracji podatkowej, jeśli nie została ona 

złożona mimo takiego obowiązku. W przedmiotowym przypadku wezwania do 

złożenia deklaracji wystosowano pismami z dnia 21.01.2009 r. i 12.01.2010 r., 

choć nie istnieje obowiązek jej złożenia na te dni (termin złożenia deklaracji 

upływa dnia 15 lutego). Nieprawidłowość ta dotyczy podatników nr karty 

kontowej: 0021, 0020, 0019, 0012,0018, 0007, 0016, 0009. 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy, 

Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej. 

 

Wniosek pokontrolny nr 17 – Wzywanie podatników podatku od środków 

transportowych do złożenia deklaracji podatkowej wyłącznie w sytuacji gdy 

deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku, stosownie do postanowień 

art. 274a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity  

Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 18 

 

 niedokonanie w latach 2009 - 2010 waloryzacji czynszu z tytułu dzierżawy lokalu 

w pawilonie wielofunkcyjnym w Koszycach, co stanowi naruszenie § 8 pkt 1 

umowy dzierżawy z dnia 02.08.2002 r., zgodnie z którym czynsz miał być 

waloryzowany corocznie, o co najmniej wysokość stopy inflacji ogłoszonej przez 

GUS. Ostatnia zmiana stawki czynszu miała miejsce od dnia 01.01.2008 r., na 

podstawie aneksu nr III/7 z dnia 23.11.2007 r.   

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 18 – Przestrzeganie postanowień zawartych umów 

dotyczących dzierżawy nieruchomości komunalnych, odnośnie waloryzacji czynszu 

dzierżawnego, w przypadku gdy w treści umowy zawarty jest wymóg takiej 

waloryzacji.  
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 19 

 

 zaciągnięcie zobowiązania obciążającego plan finansowy Gminy w 2010 r.  

z przekroczeniem zakresu upoważnienia, czym naruszono zasady gospodarki 

finansowej określone w art. 46 ust. 1 i art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych. Powyższe dotyczy umowy nr 1/WR/2010 z dnia 

01.06.2010 r. na wykonanie prac związanych z usuwaniem skutków powodzi,  

tj. remont oczyszczalni ścieków we Włostowicach. Wartość umowy wyniosła 

220.000,00 zł brutto. W wyniku podpisania w dniu 01.06.2010 r. ww. umowy 

zaciągnięto zobowiązanie przekraczające planowany limit wydatków o kwotę 

220.000,00 zł w podziałce klasyfikacji budżetowej 010/01078/4270.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 19 – Przestrzeganie postanowień art. 46 ust. 1 i art. 261 

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

z późn. zm.) poprzez zaciąganie zobowiązań finansowych obciążających plan 

finansowy jednostki w ramach posiadanych upoważnień. 
 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 20 

 

 dokonywanie wydatków ze środków pochodzących z opłat za korzystanie  

z  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na cele, które nie zostały ujęte  

w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy 

Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii, co narusza postanowienia art. 4
1
 ust. 1 

i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Powyższe dotyczy zapłaty faktury VAT  

Nr 2010/11/12 z dnia 22.11.2010 r. w kwocie 24.186,43 zł za wykonanie remontu 

bieżącego ogrodzenia z siatki powlekanej wokół placu przy budynku wiejskim  

w Przemykowie, wykonanie remontu ogrodzenia drewnianego „forum disco” przy 

kawiarence internetowej w budynku wiejskim w Przemykowie oraz wykonanie 

remontu bieżącego wjazdu na plac przy budynku wiejskim w Przemykowie, 

wymiana zniszczonych obrzeży.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Inspektor ds. 

obywatelskich, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych. 

 

Wniosek pokontrolny nr 20 – Dokonywanie wydatków ze środków pochodzących  

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyłącznie na 

cele ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania 

Przemocy Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z wymogiem art. 4
1
 

ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473  

z późn. zm.). 
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 21 

 

 ponoszenie wydatków w wysokościach przekraczających wysokość planu 

wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, czym 

naruszono zasady gospodarki finansowej określone w art. 35 ust. 1 i art. 138 pkt 3 

w związku z art. 189 ust. 1 ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych oraz art. 44 ust. 1 i art. 254 pkt 3 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kwoty przekroczenia wystąpiły  

w następujących pozycjach: 

 na dzień 16.09.2009 r. w dz.750 rozdz.75023 § 4300 kwota przekroczenia 

1.000,38 zł, 

 na dzień 17.09.2009 r. w dz.750 rozdz.75023 § 4300 kwota przekroczenia  

23,89 zł, 

 na dzień 18.09.2009 r. w dz.750 rozdz.75023 § 4300 kwota przekroczenia  

5,50 zł, 

 na dzień 21.09.2009 r. w dz.750 rozdz.75023 § 4300 kwota przekroczenia  

12,78 zł, 

 na dzień 22.09.2009 r. w dz.750 rozdz.75023 § 4300 kwota przekroczenia  

7,48 zł,  

 na dzień 23.09.2009 r. w dz.750 rozdz.75023 § 4300 kwota przekroczenia  

5,26 zł, 

 na dzień 10.11.2010 r. w dz.010 rozdz.01095 § 4430 kwota przekroczenia 

99.674,10 zł, 

 na dzień 02.12.2010 r. w dz.750 rozdz.75011 § 4110 kwota przekroczenia  

82,92 zł, 

 na dzień 05.11.2010 r. w dz.754 rozdz.75412 § 4170 kwota przekroczenia  

89,64 zł, 

 na dzień 19.11.2010 r. w dz.754 rozdz.75412 § 4170 kwota przekroczenia 

223,64 zł, 

 na dzień 09.11.2010 r. w dz.754 rozdz.75412 § 4260 kwota przekroczenia 

493,94 zł.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 21 – Ponoszenie wydatków w wysokościach 

wynikających z planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji 

budżetowej, stosownie do postanowień art. 44 ust. 1 i art. 254 pkt 3 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z późn. zm.). 
 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 22 

 

 nieterminowe regulowanie zaciągniętych wcześniej zobowiązań, wynikających  

z porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Proszowicach z dnia 21.09.2009 r. 

na przebudowę drogi powiatowej Nr 1278K Biskupice-Jaksice, w którym gmina 

zobowiązała się przekazać środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł w terminie 

do dnia 30 listopada 2009 r., a które przekazała faktycznie w dniu 28.12.2009 r. 
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oraz z faktur niezapłaconych na koniec 2009 r. i 2010 r., stanowiących salda konta 

201 na 31.12.2009 r. oraz 31.12.2010 r. Powyższe dotyczy sześciu faktur 

wchodzących w skład salda przedmiotowego konta na 31.12.2009 r. oraz jednej 

faktury wchodzącej w skład salda przedmiotowego konta na 31.12.2010 r., w tym 

przykładowo faktury nr CZB-5013491/2009 z dnia 21.12.2009 r. na kwotę 89,25 zł 

oraz faktury nr 2/12/10 z dnia 31.12.2010 r. na kwotę 251,26 zł. Przedmiotowa 

nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 35 ust. 3 pkt 3 ówcześnie obowiązującej 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 44 ust. 3 pkt 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Podinspektor ds. 

księgowości budżetowej. 

 

Wniosek pokontrolny nr 22 – Przestrzeganie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 

poprzez terminowe regulowanie zaciągniętych zobowiązań. 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 23 

 

 nieopublikowanie w prasie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży (działka nr 801 w Koszycach), co stanowi naruszenie 

art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Podinspektor ds. 

Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. 

 

Wniosek pokontrolny nr 23 – Przestrzeganie obowiązku publikacji w prasie 

informacji o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stosownie do 

postanowień art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

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

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 24 

 

 zamieszczenie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 

nr 801 w Koszycach, w terminie krótszym niż 30 dni przed wyznaczonym 

terminem przetargu, co narusza postanowienia § 6 ust. 1 w związku z ust. 4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i 

trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 24 – Przestrzeganie obowiązku podawania do publicznej 

wiadomości w prasie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości o wartości 

powyżej 10.000 euro na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, 

który to obowiązek wynika z § 6 ust. 1 w związku z ust. 4 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
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przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108  

z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 25 

 

 nieopublikowanie, w prasie o zasięgu powiatowym ukazującej się nie rzadziej  

niż raz na tydzień, ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na 

sprzedaż działki nr 801 w Koszycach, co stanowi naruszenie § 6 ust. 4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i 

trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.  

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Podinspektor ds. 

Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. 

 

Wniosek pokontrolny nr 25 – Przestrzeganie obowiązku publikowania w prasie  

o zasięgu obejmującym co najmniej powiat i ukazującej się nie rzadziej niż raz  

w tygodniu, ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości o wartości powyżej 

10.000 euro, który to obowiązek wynika z § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 

oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 26 

 

 niepodanie terminu przetargu, w ogłoszeniu o drugim przetargu ustnym 

nieograniczonym, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej, na sprzedaż 

działki nr 801 w Koszycach. Powyższe stanowi naruszenie art. 38 ust. 2 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w związku z § 6 ust. 7 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i 

trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Podinspektor ds. 

Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. 

 

Wniosek pokontrolny nr 26 – Przestrzeganie obowiązku podawania w ogłoszeniach 

o przetargu na sprzedaż nieruchomości publikowanych na stronie internetowej, 

wyznaczonego czasu i miejsca przeprowadzenia przetargu, stosownie do wymogu  

art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 7 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 

poz. 2108 z późn. zm.). 
 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 27 

 

 niepodanie nabywcy działki nr 801 w Koszycach, w zawiadomieniu o terminie 

spisania aktu notarialnego informacji o uprawnieniu sprzedającego do odstąpienia 
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od zawarcia umowy i zatrzymania wadium w sytuacji, gdyby nabywca nie 

przystąpił bez usprawiedliwienia do umowy w miejscu i terminie podanym  

w zawiadomieniu. Powyższe narusza unormowania art. 41 ust. 2 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy, 

Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. 

 

Wniosek pokontrolny nr 27 – Podawanie w zawiadomieniach o miejscu i terminie 

zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, informacji o uprawnieniu sprzedającego 

do odstąpienia od zawarcia umowy i zatrzymania wadium w sytuacji, gdyby nabywca 

nie przystąpił bez usprawiedliwienia do umowy w miejscu i terminie podanych  

w zawiadomieniu, co jest wymagane przez art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102,  

poz. 651 z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 28 

 

 sporządzenie w dniu 11.01.2010 r. oraz przekazanie w dniach 13-14.01.2010 r. 

jednostkom organizacyjnym Gminy pism informujących o ostatecznych kwotach 

dochodów i wydatków tych jednostek przyjętych w budżecie Gminy na 2010 r.  

w sytuacji gdy uchwała budżetowa Gminy (uchwała Rady Gminy  

Nr XXVIII/186/2010) została podjęta w dniu 29 stycznia 2010 r. Powyższe jest 

niezgodne z art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, w myśl którego ww. informację przekazuje się podległym jednostkom 

w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej. 

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy, Skarbnik 

Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 28 – Przekazywanie podległym jednostkom 

organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych 

jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w terminie określonym w art. 249 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240 z późn. zm.). 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 29 

 

 dopuszczenie do sytuacji, w której wynagrodzenie pracownika Urzędu Gminy – 

Podinspektora ds. Księgowości Budżetowej, wobec którego czynności z zakresu 

prawa pracy wykonuje Wójt Gminy (m.in. podpisuje angaże, przydziela zakres 

czynności), wypłacane jest ze środków finansowych Centrum Oświatowego  

w Koszycach, której to jednostki ww. osoba nie jest pracownikiem, na podstawie 

list wypłat zatwierdzanych do wypłaty przez Dyrektora tej jednostki. Powyższe 

świadczy o nieprzestrzeganiu postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
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1974 r. kodeks pracy w związku z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o pracownikach samorządowych. 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy. 

 

Wniosek pokontrolny nr 29 – Przestrzeganie postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94  

z późn. zm.) w związku z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), zgodnie  

z którymi Wójt wykonując wobec pracowników Urzędu Gminy czynności z zakresu 

prawa pracy, obowiązany jest wypłacać im wynagrodzenie. 

 

 

 Niezależnie od wyszczególnienia indywidualnej odpowiedzialności za 

powstanie nieprawidłowości w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania 

Gminy Koszyce, poprzez wskazanie merytorycznych pracowników, Wójt Gminy 

Koszyce oraz Skarbnik Gminy ponoszą w odpowiednim zakresie, 

odpowiedzialność z tytułu nadzoru, za opisane w wystąpieniu pokontrolnym 

nieprawidłowości. 

 

W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

do wniosków pokontrolnych zawartych w wyżej wymienionym wystąpieniu 

przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby, stosownie do 

postanowień art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 

 

Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa 
poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

Bieg terminu, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu 

do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem. 

 

W terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

kontrolowana jednostka jest obowiązana zawiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową 

w Krakowie o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich 

niewykonania. 

 

Poinformowanie niezgodnie z prawdą, o wykonaniu wniosków pokontrolnych 

jest zagrożone sankcją określoną w art. 27 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych. 

 

Jednocześnie informuje się, że treść niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

zawierającego wnioski pokontrolne oraz opis nieprawidłowości do poszczególnych 

wniosków pokontrolnych, a także wskazanie osób odpowiedzialnych za powstanie 

stwierdzonych nieprawidłowości, udokumentowanych w protokole kontroli,  

po zakończeniu obowiązujących procedur pokontrolnych, określonych przepisami 
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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.), ogłoszona zostanie  

w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Krakowie, na stronie internetowej: www.bip.krakow.rio.gov.pl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. adresat 

2. a/a 

 

Do wiadomości: 

Przewodniczący  

Rady Gminy  

Koszyce 

http://www.bip.krakow.rio.gov.pl/

