
Wrocław, 5 sierpnia 2005 roku 
 

WK.660/P-21/K-27/05 
 

Pan
Bogusław Dyszkiewicz 
Starosta Powiatu Wałbrzyskiego 
 
Aleja Wyzwolenia 24 
58 – 300 Wałbrzych 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 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 ze zm.), przeprowadziła w okresie od 16 maja do 8 lipca 2005 r. kontrolę w zakresie 

dochodów budżetu państwa realizowanych przez Powiat Wałbrzyski. Kontrolą objęto losowo wybrane 

i udokumentowane operacje finansowe dokonane w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2004 

r. w zakresie realizacji dochodów z nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa i innych 

dochodów, np. z kar i grzywien nałożonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole, którego jeden egzemplarz został Panu przekazany 

w dniu jego podpisania.  

W wyniku kontroli stwierdzono niżej wskazane nieprawidłowości i uchybienia. 

 
W zakresie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa 

Przeprowadzona w listopadzie 2001 r. na podstawie Zarządzenia Nr 24/2001 Starosty Powiatu 

Wałbrzyskiego z dnia 24 października 2001 r. inwentaryzacja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

objęła tylko grunty. Inwentaryzację przeprowadzono drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych 

z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji tych składników, które w księgach rachunkowych 

stanowiły 16.707.567,35 zł, i taką też wartość przyjęto przy weryfikacji stanu ewidencyjnego z 

dowodami źródłowymi. Nie objęto nią natomiast budynków i budowli, i te składniki nie zostały

ujawnione w księgach rachunkowych Starostwa Powiatowego. W trakcie kontroli sporządzono 

zestawienie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, które nie były ujęte w ewidencji 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2001 r. o wartości 12.216.830,87 zł. Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 3 

pkt 3 ustawy, środki trwałe powinny być inwentaryzowane co najmniej raz w ciągu 4 lat a termin 

uważa się za dotrzymany, jeśli inwentaryzację rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem 

roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku. W trakcie kontroli, na podstawie 

Zarządzenia Nr 54/2005 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 2 czerwca 2005 r. przeprowadzono 

inwentaryzację zasobu nieruchomości Skarbu Państwa obejmującą wszystkie (oprócz gruntów) środki 

trwałe. Spisem z natury objęto składniki majątkowe, które przed połączeniem się powiatów 

grodzkiego i ziemskiego tj. przed dniem 1 stycznia 2003 r. stanowiły mienie Gminy Wałbrzych, a 

także te, które nie zostały objęte spisem przy inwentaryzacji z 2001 r. - środki trwałe grupy I (48 

budynków), grupy II (dwa obiekty inżynierii lądowej i wodnej) razem 50 pozycji. Żadna ze spisanych 

pozycji wcześniej nie była ujęta w księgach rachunkowych Starostwa, żadna nie posiadała wartości 
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księgowej, wszystkie zostały z dniem 2 lipca 2005r. ujęte w ewidencji księgowej Starostwa, 

ilościowo. 

W związku z połączeniem się obu powiatów, Zarządzeniem nr 1/2003 Starosty z dnia 3 stycznia 

2003r. powołano Komisję Główną ds. przejęcia składników majątkowych przekazanych przez Gminę

Wałbrzych do Powiatu Wałbrzyskiego. Zgodnie z § 2 Zarządzenia, do zadań Komisji należało

niezwłoczne (do dnia 30 stycznia 2003r.) przejęcie od Gminy Wałbrzych, za protokołem zdawczo-

odbiorczym, składników majątkowych gminy niezbędnych do wykonywania przez powiat wałbrzyski 

zadań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie połączenia 

miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia granic niektórych 

powiatów (Dz. U. Nr 93 poz. 821), w tym przejęcie nieruchomości Skarbu Państwa w 

administrowanie przez Starostę. Protokoły zdawczo-odbiorcze miały stanowić podstawę do

wystawienia przez gminę Wałbrzych dokumentów PT. Kontrola wykazała, że protokołem z 28 lutego 

2003r. dotyczącym przekazania-przejęcia dokumentów odnośnie zadań z zakresu administracji 

rządowej w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na 

terenie miasta Wałbrzycha, przekazano dokumentację w postaci akt dotyczących poszczególnych 

nieruchomości, a dokumenty PT w tym zakresie nie zostały dotychczas sporządzone. W dniu 

6.07.2005 roku wystąpiono do gminy Wałbrzych z prośbą o przygotowanie i przekazanie do powiatu 

protokołu PT. 

 

W zakresie dochodów realizowanych ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w drodze 
przetargu 

Dochody uzyskane z tytułu zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego w trybie 

przetargowym wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu, ujęto na koncie 222 10 – 

Starostwo Powiatowe, podczas gdy zgodnie z zapisami Planu Kont wprowadzonego zarządzeniem Nr 

102/2003 Starosty Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 grudnia 2003r. dochód z powyższego tytułu

należało ująć na koncie 222 01 – Należność Wojewody, oraz na koncie 222 02 – Należność Starostwa. 

Ponadto, dochód z powyższego tytułu ujęto w dz. 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i 

nieruchomościami w § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, podczas 

gdy zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 25 marca 2003r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 

634, ze zm.) winny były być ujęte w dz. 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami 

§ 0470–wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (1.954,77zł) i § 0770 – wpłaty z 

tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (17.920,23 zł).  

Całość wpływu zaliczono jako dochody własne powiatu, co było sprzeczne z przepisami art. 23 

ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2004 r. 

Nr 261 poz. 2603 ze zm.), zgodnie z którymi od wpływów osiąganych ze sprzedaży i użytkowania 

wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa potrąca się 25 % środków, które stanowią dochody 

powiatu, na terenie którego znajdują się te nieruchomości, a zatem 75% dochodów ze sprzedaży

należało odprowadzić na subkonto Urzędu Wojewódzkiego. W trakcie kontroli, 25 maja 2005r., kwotę
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19.875 zł przekazano wraz z należnymi odsetkami (1.773,50 zł.) na konto Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego. 

 

W zakresie dochodów realizowanych ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w drodze 
bezprzetargowej 

W przypadku zbycia w roku 2004 lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym, nie 

sporządzono i nie podano do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do 

sprzedaży, czego wymagały przepisy art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Dochód ze sprzedaży lokalu został ujęty w ewidencji księgowej na koncie 221 01 – należności z 

tytułu dochodów budżetowych – wieczyste użytkowanie, natomiast zgodnie z zapisami Planu Kont 

wprowadzonego Zarządzeniem Nr 102 /2003 Starosty Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 grudnia 

2003r. dochód z powyższego tytułu należało ująć na koncie 221 09 - należności z tytułu dochodów 

budżetowych – odpłatne nabycie prawa nieruchomości. Ponadto operację sprzedaży ujęto na koncie 

księgi pomocniczej w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 

nieruchomości, a nie - jak powinno być - w dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego 

nabycia prawa własności nieruchomości .  

 

W zakresie dochodów z opłat najmu/dzierżawy  
W roku 2003 nieruchomościami Skarbu Państwa zajmował się Miejski Zarząd Budynków 

Sp. z.o.o. Dokumenty związane z zarządzaniem i administrowaniem były przekazywane przez ZBM 

niezgodnie z postanowieniami umowy z dnia 25 września 2003 r. o nr 1-ZP/3422/11/2003. W pkt 11 

umowy zapisano, że udokumentowanie wpływów pochodzących z najmu lub dzierżawy lokali i 

terenów należących do Skarbu Państwa w okresie od 1 stycznia 2003 r. (tj. z dniem połączenia się

powiatów grodzkiego i ziemskiego)do dnia 30 czerwca 2003 r. nastąpi na podstawie odrębnego 

dokumentu (nie podano daty jego przekazania). Dokumenty te przekazano dopiero w dniu 

25 listopada 2003r., a wpływy pochodzące z najmu/dzierżawy za okres od stycznia do października 

włącznie (pomimo, że w umowie wskazano okres od stycznia do lipca 2003 r.) przekazano w dniu 

3.12.2003r. (Wb - 794 z 3.12.2003r. na kwotę 31.848,98 zł, Wb - 715 z 10 11.2003r. na kwotę

1.401,58 zł, Wb-715 3.12.2003r. na kwotę 1.732,52 zł, Wb-794 z 3.12.2003r. na kwotę 8.096,13 zł). 

Ponadto, zgodnie z pkt. 10 tej umowy, do 15 dnia każdego miesiąca Zarządca miał sporządzać i

przedkładać do Wydziału Finansowego Starostwa, za miesiąc poprzedni, zestawienie zbiorcze 

zawierające wielkości naliczeń czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych niezbędnych do ujęcia w 

księgach rachunkowych, rejestrach sprzedaży i odprowadzenia należnego podatku VAT do Urzędu

Skarbowego. Za żaden miesiąc, oprócz miesiąca grudnia 2003 r., dokumenty rozliczeniowe nie 

zostały przekazane terminowo. W pkt. 11 umowy - wpływy pochodzące z najmu i dzierżawy, 

Zarządca miał obowiązek przekazywać w całości na rachunek bankowy do 5 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, za który wpływy są przekazywane. Tylko za miesiąc listopad 2003r. 

wpłaty dokonano w terminie tj. w dniu 5.12.2003 r. - Wb 796 na kwotę 1.682, 63 zł, natomiast za 

miesiąc grudzień 2003 r. wpłaty dokonano 18.02.2004r. - Wb 135 na kwotę 3.655,23 zł (75 dni po 

terminie wynikającym z umowy).  
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W zakresie dochodów realizowanych z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności 

Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności były

odprowadzane na subkonto Urzędu Wojewódzkiego w wysokościach niezgodnych z obowiązującymi 

przepisami, ponieważ:

• w roku 2003 na konto Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono 95% dochodów z opłat, tj. kwotę

97.625,93 zł, podczas gdy w świetle obowiązujących w tym okresie przepisów art. 23 ust. 3 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, Powiat był zobowiązany do odprowadzenia do budżetu 

Wojewody całości pobranych z tego tytułu dochodów (102.764,14 zł), 

• w roku 2004 na konto Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono 100% dochodów z opłat za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tj. kwotę 47.184,72 zł,

podczas gdy działając na mocy art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2003 nr 203 poz.1966). Powiat był uprawniony do 

zatrzymania 5% dochodów z tego tytułu. W związku z powyższym, na konto Urzędu

Wojewódzkiego należało odprowadzić 44.825,48 zł.

W zakresie realizowania dochodów budżetu państwa z tytułu najmu lokali mieszkalnych (tzw. 
mieszkań zakładowych zasiedlonych przez funkcjonariuszy lub emerytów PSP wraz z rodzinami) 
stanowiących własność Skarbu Państwa, a znajdujących się w zarządzie Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 

W obu kontrolowanych latach dochody z ww. tytułu w całości odprowadzano na subkonto 

Urzędu Wojewódzkiego, natomiast zgodnie z §7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 

listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów 

finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji 

celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100 poz. 1077 ze zm.), zarząd jst. pobrane dochody 

budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostce samorządu terytorialnego, winien pomniejszyć o określone w odrębnych przepisach 

dochody, przysługujące jednostce z tytułu wykonywania tych zadań, i przekazać na rachunek bieżący 

subkonto dochodów dysponenta części budżetowej. I tak: na subkonto Urzędu Wojewódzkiego w 

roku 2003 - należało przekazać 95% dochodów (129.427,96 zł), a 5% (6.812 zł) przekazać na

dochody powiatu, w roku 2004 należało przekazać do budżetu Wojewody 88.550,70 zł, i 25%

(29.516,90 zł) - na dochody powiatu. Łącznie za oba lata na konto Urzędu Wojewódzkiego z tytułu

najmu lokali mieszkalnych (tzw. mieszkań zakładowych) stanowiących własność Skarbu Państwa, a 

znajdujących się w zarządzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, przekazano za dużo o

36.328,90 zł, pomniejszając o tę kwotę dochody powiatu.  

Od nieterminowo regulowanych czynszów z tytułu najmu lokali, w jednostce (Komendzie 

Straży) nie naliczano i nie pobierano należnych odsetek. Z tego tytułu w roku 2003 nie pobrano 

odsetek na kwotę 77,90 zł w roku 2004 - na kwotę 2.016,78 zł, a w roku 2005 do dnia 31 maja - na 

kwotę 760,17 zł, razem za kontrolowany okres 2.854,17 zł.
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W zakresie realizacji przez Powiat Wałbrzyski dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien 
nałożonych na osoby fizyczne oraz prawne a także inne jednostki organizacyjne w celu 
przymuszenia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

Ewidencja księgowa dochodów w ww. jednostce była prowadzona w sposób nieprawidłowy, 

ponieważ na koncie dochodów ujmowano tylko te należności z tytułu kar i grzywien, które wpływały

na konto bankowe Inspektoratu, nie ujmowano natomiast przypisu należności w momencie 

wystawienia decyzji przymuszającej, niezgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra 

Finansów z 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);  

Przekazywanie dochodów z opłat zbieranych przez jednostkę odbywało się nieterminowo, i tak: 

w roku 2003 w 22 na 24 przypadki wpłaty przekazywano na konto Starostwa z opóźnieniem od 30 do 

81 dni, a w roku 2004 na 10 przypadków, 6 wpłat dokonano po terminie gdzie opóźnienie wyniosło

od 3 do 29 dni; natomiast zgodnie z zapisami §7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 

10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad... dochody te należało przekazywać na rachunek 

powiatu dwukrotnie w ciągu miesiąca wg stanu środków na: 10 i 20 dzień miesiąca, w terminie 

odpowiednio do 13 i 23 danego miesiąca. 

W sprawozdaniu Rb-27 ZZ na dzień 31 grudnia 2003r. nie wykazano żadnych należności 

pozostałych do zapłaty ani zaległości, natomiast na podstawie przedłożonych dokumentów - tj. 

postanowień o nałożeniu grzywien za rok 2003 stwierdzono, że należności takie istniały

(postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia w stosunku do osób fizycznych i prawnych 

- §057 i 058 wydane w roku 2003, tj. postanowienia o nr 13/2003, 76/2003, 77/2003, 90/2003, 

111/2003, 68/2004, 1/2003, 52/2003, 113/2003, 144/2003,145/2003 w łącznej kwocie 25.244 zł) i

wynosiły na 31 grudnia 2003 r. ogółem 60.584,67zł. Natomiast w sprawozdaniu Rb 27-ZZ na dzień

31 grudnia 2004r. w pozycji należności pozostałe do zapłaty wykazano kwotę 106. 822,47 zł (ta sama 

kwota stanowi zaległość na koniec 2004 r) wynikającą z postanowień odnośnie roku 2003 w kwocie 

60.584,67 zł oraz postanowień wydanych w 2004 roku na łączna kwotę 46.000 zł. Zgodnie z §6 ust.1 

rozporządzenia Ministra Finansów z 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. 

U. 2001 Nr 24 poz. 279 ze zm.), w sprawozdaniach jednostkowych jednostek bezpośrednio 

realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykazuje się w odpowiednich kolumnach 

dotyczących salda końcowego, należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (należności 

pozostałe do zapłaty, których termin płatności minął), czego w tym wypadku nie uczyniono. 

 

Zaległości z tytułu nałożonych grzywien i kar na 31 grudnia 2004r. wyniosły 106.822,47 zł.

Kwota ta wynikała z postanowień wydanych w roku 2003 (60.584,67zł) i 2004 (64.515,76 zł). 

Wszystkie sprawy zostały przekazane do odpowiednich urzędów skarbowych, w celu egzekucji 

komorniczej, jednak dopiero w czerwcu 2005 r. Natomiast zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra 

Finansów z 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137 poz. 1541 ze zm.) wierzyciel jest obowiązany do 
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systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań egzekucyjnych, a w myśl § 3 ust. 1 w/w 

rozporządzenia, w przypadku braku wpłaty należności w określonym terminie, wierzyciel wysyła do

zobowiązanego upomnienie z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie siedmiu dni od dnia 

doręczenia upomnienia.  

 
Przyczynami wszystkich stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości było nieprzestrzeganie 

obowiązujących przepisów ustawowych oraz uregulowań wewnętrznych jednostki, a także brak 

przepływu adekwatnych informacji z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do Wydziału

Finansowego, za co odpowiedzialni są Starosta, Skarbnik Powiatu oraz Dyrektor Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami.  

 

Przedstawiając powyższe Panu Staroście, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 

działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm.), wnosi o podjęcie 
działańmających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i niedopuszczenie do 

ich ponownego wystąpienia, poprzez realizację poniższych wniosków: 
 

1. Zakończenie spraw związanych z przejęciem składników majątkowych przekazanych przez 

Gminę Wałbrzych do Powiatu Wałbrzyskiego, poprzez sporządzenie protokołów zdawczo-

odbiorczych w sposób umożliwiający wystawienie przez GminęWałbrzych dokumentów PT, a na 

ich podstawie zaprowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej dla nieruchomości Skarbu 

Państwa, którymi gospodaruje Starosta; 

2. Podawanie do publicznej wiadomości, poprzez ogłaszanie w prasie lokalnej, informacji o 

wywieszeniu w siedzibie urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zgodnie 

z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 

Dz.U. 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.);  

3. Ujmowanie dochodów ze zbywania nieruchomości Skarbu Państwa, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Finansów z 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł

zagranicznych (Dz.U. Nr 209, poz. 2132 ze zm.) oraz zgodnie z zapisami obowiązującego Planu 

Kont; 

4. Egzekwowanie od wydziałów merytorycznych sporządzania takich informacji, które będą

stanowiły podstawę do księgowania przypisów z tytułu sprzedaży mienia w sposób zapewniający 

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 674), 

5. Odprowadzanie na rachunek budżetu Powiatu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej, w wysokości zgodnej z przepisami art. 5 ust. 1 pkt 6 

ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 

203 poz.1966) oraz art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami; 

6. W przypadku wystąpienia odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności stanowiących 
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dochód budżet państwa, odprowadzanie ich na konto dysponenta w wysokości zgodnej z 

przepisami § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie 

szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 

ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na 

realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100 poz. 1077 ze zm). 

7. W przypadku Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego spowodowanie 

ewidencjonowania operacji gospodarczych w urządzeniach księgowych zgodnie z ich treścią

ekonomiczną, określoną przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 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); 

8. Sprawowanie skutecznej kontroli wewnętrznej w podległych jednostkach organizacyjnych 

Powiatu z realizacji dochodów budżetu państwa (np. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej) w zakresie sposobu, wysokości i 

terminów przekazywania zrealizowanych dochodów, zgodnie z §7 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów 

opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom 

samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100 poz. 1077 ze 

zm). 

 

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i 4 powołanej wyżej ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych proszę o poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o wykonaniu 
wniosków lub o przyczynach ich niewykonania. Do wniosków zawartych w wystąpieniu 

pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do kolegium Izby. Zastrzeżenia składa 
właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia 
pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko 
zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.  

 

Do wiadomości:
Pan  
Stanisław Kuźniar 
Przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego 
 


