
 
 

 
Opole, dnia 21 listopada 2005 r. 

ZK-401- 19/05 
 
 
 

Pan 

Dieter Wystub 

Wójt Gminy Łubniany 

 

 
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 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 4 lipca 2005 r. do 13 

września 2005 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za 

2004 r. oraz wybranych zagadnień gospodarki finansowej za rok 2003. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentacyjną, 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 gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa i 

brakiem właściwego nadzoru. 

Kontrola wykazała powtórzenie się niektórych nieprawidłowości stwierdzonych podczas 

poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy, co w świetle informacji o 

wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 04.04.2002 r. i 31.05.2002 r. nie powinno mieć 

miejsca. 

Ponownie wystąpiły nieprawidłowości w zakresie księgowania dowodów niespełniających 

wymogów prawidłowego dowodu księgowego, nieterminowego ewidencjonowania operacji 

gospodarczych oraz niewystawiania tytułów wykonawczych. 

Niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących zostały w trakcie kontroli 

usunięte, dotyczy to między innymi: wydania decyzji zmieniających wymiar podatku od 
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nieruchomości, rolnego i leśnego, sporządzenia korekty sprawozdania Rb-PDP, Rb-27 S, 

wystawienia decyzji wymiarowych.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 19 września 2005 r.  

 

I.    U s t a l e n i a   k o n t r o l i 

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia w 2004 r. kontroli obejmującej co najmniej 

5% wydatków w Urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych gminy, w zakresie 

przestrzegania realizacji ustalonych procedur kontroli finansowej, 

(protokół kontroli str. 6 - 7). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

2. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające m.in. na: 

− nieokreśleniu w Zakładowym Planie Kont zasad prowadzenia ewidencji analitycznej 

konta 221 – „należności z tytułu dochodów budżetowych” oraz konta 290 – „odpisy 

aktualizujące należności” (protokół kontroli str. 5, 18); 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt Gminy; 

− ewidencjonowaniu dowodów księgowych niespełniających wymogów art. 21 ustawy o 

rachunkowości tj. nie posiadających numerów  identyfikacyjnych  (protokół  kontroli  

str. 8 - 9); 

Odpowiedzialność ponosi Z-ca Głównego Księgowego, Skarbnik oraz Wójt Gminy; 

− nieprowadzeniu ewidencji analitycznej wg podziałek klasyfikacji budżetowej do konta 

901 i 902 oraz nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 221 z podziałem na 

poszczególnych dłużników (protokół kontroli str. 29, 57, 83); 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt Gminy; 

− nieprawidłowym księgowaniu operacji związanych ze sprzedażą znaków skarbowych 

(protokół kontroli str. 13); 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Kasjer, Skarbnik oraz Wójt Gminy; 

− wykazywaniu stanu należności i zobowiązań w wysokości stanowiącej „per saldo” 

strony Wn i Ma konta 221 (protokół kontroli str. 20 - 21); 

Odpowiedzialność ponosi Z-ca Głównego Księgowego, Skarbnik oraz Wójt Gminy; 

− nieujmowaniu w księgach rachunkowych wszystkich kosztów dotyczących danego 

roku obrotowego (protokół kontroli str. 23 - 24, 128); 
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Odpowiedzialność ponosi Zastępca Głównego Księgowego, Skarbnik oraz Wójt 

Gminy; 

− niewskazaniu osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono mienie 

(protokół kontroli str. 127); 

 Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt Gminy; 

− dokonywaniu w ewidencji syntetycznej zapisów dotyczących zmian w stanie środków 

trwałych w innym okresie sprawozdawczym niż w ewidencji analitycznej (protokół 

kontroli str. 127-129); 

 Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt Gminy; 

− dokonywaniu w księgach inwentarzowych zapisów dotyczących zmian w stanie 

środków trwałych w innych datach niż faktycznie przekazano dany środek do 

użytkowania (protokół kontroli str. 129); 

 Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt Gminy; 

− nieterminowym przeprowadzeniu inwentaryzacji środków trwałych (protokół kontroli 

str. 131-132); 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

Nieprawidłowości dotyczące księgowania dowodów niespełniajacych wymogów 

prawidłowego dowodu księgowego oraz nieujmowania operacji gospodarczych w 

księgach rachunkowych miesiąca, w którym zostały przeprowadzone powtórzyły się 

pomimo stwierdzenia Wójta w piśmie nr W/18/2002 z dnia 31.05.2002 r. o wprowadzeniu 

w życie, na podstawie zarządzenia kierownika jednostki zasad rachunkowości zgodnie z 

ustawą o rachunkowości oraz o bezwzględnym przestrzeganiu procedur kontroli 

wewnętrznej w zakresie gospodarki finansowej. Ponowne wystąpienie tych samych 

nieprawidłowości świadczy o niestosowaniu przez pracowników wymienionego 

zarządzenia Wójta oraz o nieprawidłowym działaniu wewnętrznej  kontroli finansowej, 

która powinna wyeliminować takie sytuacje.  

3. Niewystąpienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyznaczenie właściwego 

organu do załatwiania spraw dotyczących zobowiązań podatkowych lub innych spraw 

normowanych przepisami prawa podatkowego dla Wójta, Z-cy Wójta i Skarbnika oraz ich 

rodzin, 

(protokół kontroli str. 35 - 36).  

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 
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4. Zaniechanie pobrania opłaty targowej w przypadku dokonywania sprzedaży na festynach 

i imprezach organizowanych w Gminie, 

(protokół kontroli str. 45 - 47). 

Odpowiedzialność ponoszą inkasenci opłaty targowej oraz Wójt Gminy. 

5. Nieprawidłowości związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

polegające m.in. na: 

− nieprawidłowym ustaleniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, co spowodowało zaniżenie dochodów o kwotę 19,89 zł (protokół 

kontroli str. 52 - 53), 

− wydaniu zezwoleń na podstawie wniosków niezawierających części wymaganych 

danych oraz wymaganych załączników (protokół kontroli str. 53 - 54), 

− wydaniu decyzji administracyjnej z  rażącym naruszeniem prawa poprzez  udzielenie 

w dniu 3 grudnia 2004 r. zezwolenia nr RG-6435/G/I/1/04 na sprzedaż napojów 

alkoholowych, w którym określono iż obowiązuje ono od dnia 1 sierpnia 2004 r., co 

może świadczyć o prowadzeniu sprzedaży napojów alkoholowych bez wymaganego 

zezwolenia w okresie od 1 sierpnia do 2 grudnia 2004 r. (protokół kontroli str. 54 - 

55); 

Odpowiedzialność za wymienione nieprawidłowości ponoszą inspektor ds. zdrowia, 

handlu i usług oraz Z-ca Wójta Gminy; 

− naruszeniu kompetencji Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez podpisanie przez inspektora ds. 

zdrowia, handlu i usług postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z 

uchwałą Rady Gminy (protokół kontroli str. 56 - 57). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. zdrowia, handlu i usług.  

6. Naruszenie przepisów dotyczących opłaty skarbowej polegające m.in. na: 

− niepobraniu w 26 przypadkach należnej opłaty skarbowej na łączną kwotę 94,50 zł  

(protokół kontroli str. 35, 48, 57, 58, 65 - 66), 

− nieprawidłowym skasowaniu znaków opłaty skarbowej oraz niezamieszczaniu 

adnotacji ze wskazaniem podstawy prawnej zwolnienia w sytuacji, gdy wnioski nie 

podlegają opłacie skarbowej (protokół kontroli str. 45, 49). 
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Odpowiedzialność ponoszą inspektorzy: ds. podatków i opłat, ds. zamówień publicznych, 

ds. zdrowia, handlu i usług, ds. budownictwa, ds. finansowych oraz były Kierownik 

Referatu Budownictwa. 

7. Brak działań zmierzających do ustalenia i pobrania opłaty planistycznej w odniesieniu do 

5 działek gruntowych, w wyniku czego dopuszczono do upływu 5-letniego terminu 

przedawnienia roszczeń Gminy wobec zbywcy nieruchomości oraz nienaliczanie lub 

nieprawidłowe naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat ustalonych decyzjami 

wymienionych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, co spowodowało zaniżenie 

dochodów  budżetowych gminy o kwotę 102,30 zł, 

(protokół kontroli str. 61-64). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy, były Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i 

Ochrony Środowiska, Z-ca Głównego Księgowego oraz Skarbnik. 

8. W zakresie działań zmierzających do windykacji zaległości podatkowych: 

− nieprowadzenie ewidencji wysyłanych upomnień (protokół kontroli str. 67); 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy; 

− niewystawianie tytułów wykonawczych lub wystawianie ich po upływie nawet kilku 

lat od daty płatności podatku (protokół kontroli str. 69-70); 

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. finansowych, Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

− niezgłoszenie wierzytelności do masy upadłości na łączną kwotę 83.695,50 zł oraz 

zgłoszenie wierzytelności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości 

do niewłaściwej kategorii (protokół kontroli str. 70 - 71). 

Odpowiedzialność ponosi radca prawny oraz Wójt Gminy. 

Nieprawidłowości w zakresie niewystawiania i nieterminowego wystawiania tytułów 

wykonawczych powtórzyły się pomimo zapewnienia Wójta w informacji o wykonaniu 

wniosków pokontrolnych o wysyłaniu upomnień i tytułów wykonawczych z 

uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu 

postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności 

zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych. 

9. Bezpodstawne zaniechanie zastosowania obowiązującej procedury najmu lokali 

mieszkalnych ustalonej uchwałą Rady Gminy Nr V/31/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w 

odniesieniu do najmu lokalu mieszkalnego położonego w Biadaczu ul. Szeroka 10, 

(protokół kontroli str. 73 - 75). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 
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10. Naruszenie przepisów o gospodarce nieruchomościami polegające na: 

− stosowaniu praktyki niepodawania do publicznej wiadomości informacji o 

wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poprzez 

ogłoszenia w prasie lokalnej (protokół kontroli str. 80), 

− niezamieszczeniu w ogłoszeniu o przetargu i protokole z przeprowadzonego przetargu 

informacji o obciążeniach nieruchomości oraz o osobach dopuszczonych do udziału w 

przetargu (protokół kontroli str. 81), 

− nieujęciu wymaganych danych w wykazie nieruchomości przeznaczonej do oddania w 

dzierżawę (protokół kontroli str. 81 - 82), 

− sprzedaży całego lokalu mieszkalnego o pow. 110 m2 w  drodze bezprzetargowej 

osobie będącej najemcą jedynie jego części o pow. 33 m2  (protokół kontroli str. 72-76). 

Odpowiedzialność ponosi specjalista ds. gospodarowania nieruchomościami oraz Wójt 

Gminy. 

11. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające m. in. na: 

− nieokreśleniu w ogłoszeniach o przetargach nieograniczonych informacji o terminie 

związania ofertą (protokół kontroli str. 102 - 103, 104). 

− podziale zamówienia publicznego na części w celu uniknięcia stosowania procedur 

wynikających   z  ustawy  o  zamówieniach  publicznych  (protokół  kontroli  str. 

108 - 111), 

Odpowiedzialność ponoszą: specjalista ds. zamówień publicznych oraz Wójt Gminy. 

Podział zamówienia publicznego na części, co doprowadziło w konsekwencji do 

udzielenia zamówienia wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w 

przepisach o zamówieniach publicznych może wyczerpywać przesłanki naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych. 

12. Nieprawidłowe naliczenie bądź nienaliczenie umorzenia środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych, 

(protokół kontroli str. 130). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach 

1. Przyznanie pracownikowi niewłaściwej kategorii zaszeregowania, co skutkowało 

naliczeniem i wypłatą wynagrodzenia w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2004 r. w 

zawyżonej wysokości o kwotę 649,80 zł,  
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(protokół kontroli str. 140-142). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GOPS. 

I I .  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, ponosi 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: 

Urząd Gminy 

1. Przeprowadzić w roku bieżącym a następnie w każdym roku kontrolę obejmującą co 

najmniej 5% wydatków w podległych jednostek organizacyjnych gminy w zakresie 

przestrzegania procedur  kontroli finansowej, stosownie do wymogów określonych w 

ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 

2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Podjąć skuteczne działania, w tym kontrolne  i nadzorcze celem wyeliminowania 

stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Bezwzględnie przestrzegać zasad rachunkowości wynikających z przepisów ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z 

późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1752 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla 

prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz.U. nr 50, poz. 511 z późn. zm.). Uzupełnić zapisy Zakładowego Planu 

Kont, stosować zasadę ewidencjonowania wyłącznie prawidłowych dowodów 

księgowych, zaprowadzić brakującą ewidencję analityczną, skorygować błędne zapisy w 

księgach inwentarzowych środków trwałych, przestrzegać terminowości zapisów 

księgowych, skorygować błędne salda konta 221, doprowadzić do zgodności z przepisami 

prawa  i stanem faktycznym ewidencję  operacji sprzedaży znaków skarbowych. 
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Inwentaryzację środków trwałych przeprowadzać zgodnie z art. 26 cyt. ustawy o 

rachunkowości. 

3. Przestrzegać obowiązku wyłączenia Wójta, Z-cy Wójta i Skarbnika od załatwiania spraw 

podatkowych ich dotyczących. Wystąpić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o 

wyznaczenie organu podatkowego właściwego do załatwiania spraw dotyczących 

zobowiązań podatkowych stosownie do przepisów art. 132 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz.U. z 2005 r.  nr 8, poz. 60 z późn. zm.). 

4. Zaprzestać praktyki nieegzekwowania opłaty targowej od podmiotów prowadzących 

sprzedaż na imprezach i festynach. Opłatę targową pobierać zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz.U. z 

2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz postanowieniami uchwały Rady Gminy. 

5. Wzmocnić nadzór nad działalnością związaną z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawać zgodnie z art. 18 cyt. ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 

jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231 z późn. zm.). Wyeliminować z obrotu 

prawnego decyzję nr RG-6435/G/I/1/04 z dnia 3.12.2004 r. Wyciągnąć konsekwencje 

służbowe wobec osoby, która bez upoważnienia podpisała postanowienie Gminnej 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

6. Opłatę skarbową pobierać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o 

opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. nr 253, poz. 2532 z późn. zm.). Jeżeli 

czynność urzędowa nie podlega opłacie skarbowej lub jest od niej zwolniona, 

zamieszczać adnotację wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, stosownie do przepisu § 9  

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, 

zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz.U. 

nr 110, poz. 1176 z późn. zm.). Wyegzekwować opłatę skarbową od podmiotów 

zobowiązanych do jej uiszczenia oraz dopełnić formalności prawidłowego skasowania 

znaków skarbowych. 

7. Opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości pobierać zgodnie z przepisem ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.). Wdrożyć skuteczne procedury obiegu dokumentów związanych z 

ustaleniem okoliczności, uzasadniających pobieranie ww. opłat w celu niedopuszczenia 

do upływu 5-letniego okresu w dochodzeniu należności od zbywcy nieruchomości. 
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Naliczyć i wyegzekwować odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości. 

8. Wyeliminować nieprawidłowości polegające na niewystawianiu oraz nieterminowym 

wystawianiu tytułów wykonawczych. Wystawione tytuły wykonawcze niezwłocznie 

kierować do właściwego Urzędu  Skarbowego stosownie do postanowień § 6 ust. 1  

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania 

niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 

137, poz. 1541 z późn. zm.). Zaprowadzić ewidencję upomnień stosownie do przepisów 

§ 4 ust. 1 pkt 3 cyt.  rozporządzenia.  Przy zgłaszaniu wierzytelności wobec podmiotu 

będącego w upadłości bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 28 lutego 

2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.). Dokonać 

zgłoszenia wszystkich wierzytelności wobec upadłego podmiotu.  

9. Oddając w najem lokale mieszkalne przestrzegać procedur  określonych przez Radę 

Gminy w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Łubniany. 

10. Wzmocnić nadzór nad działalnością związaną z gospodarowaniem mieniem komunalnym, 

celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, a w szczególności zwrócić 

uwagę na prawidłowość dokumentowania prowadzonych procedur. Przy sprzedaży oraz 

wydzierżawianiu nieruchomości przestrzegać zasad wynikających z ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r. nr 46 

poz. 543 z późn. zm.) oraz 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). W przypadku bezprzetargowej sprzedaży lokali 

mieszkalnych ich najemcom każdorazowo ustalić bezsporne prawo nabywcy do 

pierwszeństwa w nabyciu lokalu. 

11. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości 

związanych z udzieleniem zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzić z należytą starannością z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.). 

12. Dokonać analizy prawidłowości naliczenia umorzenia środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych. Prawidłowo naliczyć umorzenie dla wymienionych 

składników majątkowych zgodnie z przepisem § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
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Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 

planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 

niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1752 z późn. zm.). 

13. Wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do osób winnych dopuszczenia do 

ponownego wystąpienia tych samych nieprawidłowości. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach 

1. Rozliczyć wynagrodzenie pracownika GOPS za cały okres, w którym zostało ono 

nieprawidłowo naliczone i wypłacone. Dokonać prawidłowego jego zaszeregowania oraz 

naliczenia wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 

2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników 

samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz.U. nr 61 poz. 708 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 stanowi wykroczenie. 

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 
 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/-/ 


