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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 roku nr 55, 

poz. 577 ze zm.), przeprowadziła w okresie od 1 do 9 czerwca 2010 roku kontrolę doraźną gospodarki 

finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach. Ustalenia kontroli przedstawione zostały 

w protokole, którego jeden egzemplarz został Panu przekazany w dniu jego podpisania.  

Kontrolą przeprowadzoną w Zakładzie Gospodarki Komunalnej objęto prawidłowość ewidencji 

należności z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 

marca 2010 roku. Stwierdzono uchybienia w zakresie stosowania przyjętych w jednostce zasad 

rachunkowości. W ewidencji księgowej konto 207 „Pozostałe rozrachunki z odbiorcami” funkcjonowało 

faktycznie jako konto bilansowe, jak i pozabilansowe, pomimo że w obowiązujących zasadach 

rachunkowości, konto to zostało określone jako konto bilansowe. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 

września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity  Dz.U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 ze zm.), 

jednostki są obowiązane stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. 

W związku z powyższym Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wnosi o przestrzeganie 

przepisów ustawy o rachunkowości, a w szczególności art. 4 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym jednostki 

obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając 

sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. 

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i 4 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 wniosku lub o przyczynach jego 

niewykonania. Do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia 

zastrzeżenia do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej 

w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. 

Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez jego błędną 

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 
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