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Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 7

października 1992 r.  o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r.,  poz. 1113 ze zm.)

przeprowadziła,  w  okresie  od  10  czerwca  do  3  lipca  2015  r.  kontrolę  problemową  gospodarki

finansowej  Województwa  Dolnośląskiego  w  zakresie  inwentaryzacji  składników  mienia  w  latach

2011-2014 oraz dochodów z mienia wynikających z tytułów cywilnoprawnych w kontekście art. 42

ust.  5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (lata 2013 – 2014). Zakres badanych

zagadnień,  okres  objęty  kontrolą  oraz  ustalenia  przedstawiono szczegółowo w protokole  kontroli,

podpisanym 3 lipca 2015 r. i pozostawionym w jednostce.

Stwierdzone  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości  wystąpiły  w zakresie  niżej  wskazanych

zagadnień:

W zakresie dochodów z mienia wynikających z tytułów cywilnoprawnych w kontekście art. 42

ust. 5 ustawy o finansach publicznych

W przypadku sprzedaży w trybie przetargowym 5 nieruchomości na 6 skontrolowanych nie

podano  w ogłoszeniach o kolejnych przetargach terminu przeprowadzenia poprzednich przetargów.

Naruszało to art. 38 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010

r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), który wskazuje, iż: (…) w ogłoszeniu o przetargu podaje się (…) w razie

ogłoszenia  kolejnego  przetargu  lub  rokowań,  również  terminy  przeprowadzenia  poprzednich

przetargów.

Wnioski pokontrolne

Przekazując  powyższe  do  wiadomości  Panu  Marszałkowi,  Regionalna  Izba

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

r. o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o podjęcie stosownych działań, mających na

celu  wyeliminowanie  stwierdzonych  nieprawidłowości  i  uchybień,  opisanych  w  protokole

kontroli oraz niedopuszczenie do ich ponownego wystąpienia w przyszłości, poprzez realizację

następującego wniosku:

1. Podawanie  w  ogłoszeniach  o  kolejnych  przetargach  terminów  przeprowadzenia  poprzednich

przetargów  –  stosownie  do  art.  38  ust.  2  ustawy  z  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce

nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.).



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

daty  otrzymania  niniejszego  wystąpienia  pokontrolnego,  o  wykonaniu  wniosków  lub

o przyczynach  ich  niewykonania.  Do  wniosków  zawartych  w  wystąpieniu  pokontrolnym

przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenia składa właściwy organ

jednostki kontrolowanej, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, za

pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia

prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.
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