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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 1 grudnia 2004 r. do 7

grudnia 2004 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę doraźną wybranych zagadnień  gospodarki

finansowej gminy za 2003 r. i I półrocze 2004 r.

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentacyjną, obejmując nią wybrane losowo

operacje finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową w zakresie

finansowania zadań własnych z zakresu kultury fizycznej oraz dotacji udzielonej z budżetu

gminy dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. W oparciu o dokumentację

udostępnioną inspektorowi kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w

działalności gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 23 grudnia

2004 r. Wraz z podpisaniem protokołu Wójt Gminy złożył wyjaśnienie dotyczące podjęcia

działań w zakresie zwrotu do budżetu nagród wypłaconych za szczególne osiągnięcia w

dziedzinie sportu. Treść przedmiotowego wyjaśnienia nie zmienia stanu faktycznego

ustalonego podczas kontroli ani jego oceny prawnej.
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I.  Ustalenia kontroli

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości:

1. Nieutworzenie przez organy gminy ram prawnych i organizacyjnych dla realizacji przez

gminę zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, co skutkowało ponoszeniem wydatków

bezpośrednio z budżetu gminy na podstawie uznania przewodniczących rad sołeckich,

(protokół kontroli str. 5-6).

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.

2. Pokrywanie wydatków na zakupy paliwa do samochodów prywatnych realizujących

przewozy zawodników i działaczy sportowych oraz do kosiarek służących pielęgnacji

trawy na obiektach sportowych bez określenia zasad rozliczania tych wydatków oraz bez

właściwego nadzoru nad realizacją i rozliczaniem tych zakupów, co świadczy o

nierespektowaniu zasady zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu

mieniem komunalnym, oraz dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny,

(protokół kontroli str. 6-7).

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.

3. Dokonanie bezpodstawnej wypłaty sześćdziesięciu wyróżnień pieniężnych za szczególne

osiągnięcia w dziedzinie sportu na łączną kwotę 42.450,00 zł, w terminie od 1 stycznia do

31 października 2004 r., bez stosownej uchwały Rady Gminy,

(protokół kontroli str. 8-9).

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.

Powyższe wyczerpuje znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych poprzez

przekroczenie przez Wójta zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków

publicznych.

3. Zaplanowanie w budżecie Gminy na 2004 r. dotacji celowej dla Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50.000 zł oraz przekazanie jej

części w kwocie 35.000 zł na rachunek Funduszu pomimo uchwały Kolegium RIO

orzekającej nieważność uchwały budżetowej Gminy w części dotyczącej przedmiotowej

dotacji,

(protokół kontroli str. 10-11).

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.

Przekazanie dotacji celowej dla GFOŚiGW w sytuacji uznania przez organ nadzoru

uchwały budżetu gminy za nieważną w części dotyczącej przedmiotowej dotacji,
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wyczerpuje znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych poprzez

przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków

publicznych.

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, 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. Uporządkować w gminie finansowanie kultury fizycznej i sportu poprzez wskazanie

zakresu podmiotowego i rzeczowego zadań finansowanych bezpośrednio z budżetu

gminy, stosownie do wymogu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze

fizycznej (Dz.U. Nr 81 poz. 889 z 2001 r. z późn. zm.) lub poprzez doprowadzenie do

zlecania zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu uprawnionym podmiotom na

podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o organizacjach pożytku publicznego i

wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

2. Ustalić zasady rozliczania wydatków na zakup paliwa przeznaczonego do pojazdów

zapewniających transport zawodników i działaczy sportowych oraz do kosiarek do trawy

i stosować je w praktyce. Podjąć działania, które zapewnią przestrzeganie zasad

prawidłowego gospodarowania mieniem komunalnym i dokonywania wydatków

określonych w przepisach art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 pkt 1

ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003

r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

3. Wyegzekwować zwrot do budżetu Gminy bezpodstawnie wypłaconych wyróżnień

pieniężnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu. Wyróżnienia i nagrody z

budżetu gminy dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych przyznawać wyłącznie

na podstawie uchwały podjętej zgodnie z dyspozycją art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia

1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 81 poz. 889 z późn. zm.).
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4. Bezwzględnie przestrzegać zasady wstrzymania wykonania uchwał organu gminy, wobec

których organ nadzoru stwierdził nieważność w całości lub w części, stosownie do

postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Przychody Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planować i realizować zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 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
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