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WK.WR.40.54.2016.221 Pan
Sebastian Oszczęda 
Wójt Gminy Paszowice

Paszowice 137
59-411 Paszowice

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  2016  r.  poz.  561),

przeprowadziła  w  okresie  od  24  października  do  21  listopada  2016  r.  kontrolę  w  zakresie

prawidłowości  wydatkowania  środków  z  dotacji  celowych  na  referendum,  wybory  prezydenckie

i parlamentarne w 2015 r. oraz  kontrolę  w zakresie  realizacji  wniosków pokontrolnych zawartych

w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej nr  WK.WR.40.10.2015.221

z 6 maja 2015 r.

Kontrola  w  zakresie  realizacji  wniosków  pokontrolnych  wykazała,  że  podjęte  działania

naprawcze  opisane  przez  Wójta  w informacji  o  sposobie  wykonania  wniosków pokontrolnych nr

OR.1711.1.2.2015  z  3  czerwca  2015  r.  wyeliminowały  nieprawidłowości  stwierdzone  w  kontroli

kompleksowej przeprowadzonej w 2015 r.

W wyniku kontroli prawidłowości wydatkowania środków z dotacji celowych stwierdzono, że

przed wprowadzeniem do budżetu Gminy Paszowice dotacji  na  przygotowanie  i  przeprowadzenie

referendum ogólnokrajowego  zarządzonego  na  6  września  2015  r.,  dokonano  wydatku  w  łącznej

kwocie 69,39 zł (zwrot kosztów podróży służbowej 36,50 zł; zapłata za środki czystości 32,89 zł).

Dotacja celowa w wysokości 2.955 zł przekazana na przygotowanie referendum do  budżetu Gminy

Paszowice wprowadzona została na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Paszowice Nr 52/2015 z 17

sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Dokonanie powyższych wydatków

przed ich ujęciem w planie finansowym Gminy Paszowice było niezgodne z art. 254 pkt 3 ustawy z 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm., obecnie Dz.U. z 2016 r.

poz.  1870),  który  stanowi,  że  dokonywanie  wydatków  następuje  w  granicach  kwot  określonych

w planie  finansowym,  z  uwzględnieniem  prawidłowo  dokonanych  przeniesień  i  zgodnie

z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania

najlepszych efektów z danych nakładów. 

Wydatek  za  transport  w  kwocie  172,30  zł  sklasyfikowano  w  §  4210  Zakup  materiałów

i wyposażenia zamiast w § 4300 Zakup usług pozostałych (dot. wydatków na referendum). Powyższe

było niezgodne z zasadami klasyfikacji budżetowej określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia
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Ministra  Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej  klasyfikacji  dochodów, wydatków,

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz.

1053 ze zm.). 

Odpowiedzialność  za  wystąpienie  opisanych  nieprawidłowości  ponoszą:  Wójt  Gminy

Paszowice  na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.

z 2016 r., poz. 1870) i art. 4 ust. 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r.,

poz.  1047)  oraz Skarbnik Gminy Paszowice na podstawie art.  54 ust.  1  ww. ustawy o finansach

publicznych. 

WNIOSKI POKONTROLNE

Przedstawiając powyższe Panu Wójtowi, 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  oraz  niedopuszczenie  do  ich  ponownego  wystąpienia

w przyszłości poprzez realizację następujących wniosków:

1. Przestrzeganie ustawy z  27 sierpnia  2009 r. o  finansach publicznych (Dz.U.  z 2016 r. poz.

1870),  w szczególności  w zakresie  dokonywania  wydatków w granicach  kwot  określonych

w planie  finansowym,  z  uwzględnieniem  prawidłowo  dokonanych  przeniesień  i  zgodnie

z planowanym  przeznaczeniem,  w  sposób  celowy  i  oszczędny,  z  zachowaniem  zasady

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, stosownie do art. 254 pkt 3 ustawy.

2. Przestrzeganie zasad klasyfikacji budżetowej określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów

z 2  marca  2010 r.  w sprawie  szczegółowej  klasyfikacji  dochodów, wydatków, przychodów

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze

zm.), w szczególności w zakresie wydatków ponoszonych na usługi transportowe.

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  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 otrzymania wystąpienia pokontrolnego za
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pośrednictwem  Prezesa  Izby.  Podstawą  zgłoszenia  zastrzeżenia  może  być  tylko  zarzut

naruszenia prawa poprzez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Do wiadomości
Pan 
Szczepan Eugeniusz Rojak
Przewodniczący Rady Gminy Paszowice
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