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Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając z mocy ustawy z 7 października 1992 

roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 577 ze zm.), 

przeprowadziła w okresie od 16 do 31 sierpnia 2006 roku kompleksową kontrolę gospodarki 

finansowej Związku Międzygminnego Ślęza – Oława z siedzibą w Strzelinie. 

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole, którego jeden egzemplarz wręczono Panu 

Przewodniczącemu Związku w dniu podpisania. 

Z ustaleń kontroli wynika, że Związek Międzygminny Ślęza – Oława powołany został w 2005 

roku   (Statut Związku został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 

18 poz. 455 z 28 stycznia 2005 roku) do realizacji zadań dotyczących rozwoju i rozbudowy 

infrastruktury zapewniającej ochronę naturalnych zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w 

zlewni rzek Oławy i Ślęzy, zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków 

komunalnych, a dopiero w 2006 roku rozpoczęła się organizacja pracy Związku w celu realizacji 

zadań, dla których został powołany. W trakcie kontroli Zarząd Związku, zarządzeniem nr IX/5/2006 z 

28 sierpnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego i regulaminu kontroli 

wewnętrznej Biura Związku Międzygminnego Ślęza –Oława, wprowadził do stosowania Regulamin 

Organizacyjny Biura Związku i Regulamin Kontroli Wewnętrznej.  

Kontrola wykazała, że Zarząd nie dopełnił obowiązku wynikającego z § 17 Statutu Związku i  

nie powołał Dyrektora Biura oraz nie zorganizował Biura Związku, którego zadaniem jest obsługa 

techniczna i organizacyjna Związku i jego organów.  

Zarząd Związku przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu do zaopiniowania 

projekt planu finansowego Związku na 2006 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 

oraz objaśnieniami w dniu 31 marca 2006 roku, nie zachowując terminu, określonego w art. 121 ust. 1 

pkt 2) ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, a obecnie w art. 181 ust. 1 ustawy z 30 

czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.), tj. do dnia 15 listopada 

roku poprzedzającego rok budżetowy. Uchwałą nr V/10/2006 z 14 kwietnia 2006 roku Zgromadzenie 

Związku Międzygminnego Ślęza – Oława przyjęło budżet Związku na 2006 rok, co było niezgodne z 

art. 122 ustawy z 26 listopada 1998 r., a obecnie art. 182 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych, który stanowi, że „uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach - nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego”. 
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Przekazując powyższe Panu Przewodniczącemu Zarządu Związku, Regionalna Izba 

Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 

roku o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o podjęcie skutecznych działań mających 

na celu usunięcie powstałych nieprawidłowości i uchybień szczegółowo opisanych w protokole 

kontroli, a w szczególności o: 

1. Przestrzeganie przepisów ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 

249, poz. 2104 ze zm.), a w szczególności art. 181 ust. 1 w zakresie zachowania terminów 

przedkładania projektu planu finansowego wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia 

komunalnego Zgromadzeniu Związku, i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  celem wydania opinii 

do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy oraz art. 182 w zakresie terminu 

przyjęcia przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława  uchwały budżetowej na 

rok kalendarzowy w związku z art. 73a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

2. Powołania Dyrektora Biura oraz zorganizowanie pracy Biura dla obsługi technicznej i 

organizacyjnej Związki i jego organów, zgodnie z § 17 Statutu Związku Międzygminnego Ślęza 

– Oława. 

 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 działaniach 

podjętych w celu wykonania przedstawionych wniosków, lub o przyczynach ich nie wykonania. 

Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń 

do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 

dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą 

zgłoszenia zastrzeżeń może być zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub 

niewłaściwe zastosowanie. 
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