
Wrocław, 19 lutego 2001 roku 
 

WK.0913/225/K-1/01 

Pan 
Roman Jarosz 
Burmistrz   
Miasta i Gminy Prochowice  
 
ul. Rynek 1  
59 - 230 Prochowice 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 5, w związku z art. 
1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, 
poz. 428 z późn. zm.), przeprowadziła w Urzędzie Miasta i Gminy w Prochowicach, okresie od 3 do 9 
stycznia 2001 roku kontrolę doraźną w zakresie realizacji gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych. Kontrola została przeprowadzona na podstawie 
dokumentów źródłowych związanych z wykorzystaniem środków przeznaczonych na profilaktykę i
rozwiązywanie problemów alkoholowych, w ramach „Zielonej szkoły”, zorganizowanej w 2000 roku 
przez Gimnazjum w Prochowicach. Szczegółowe ustalenia zawiera protokół podpisany 9 stycznia 
2001 r. i przekazany Panu Burmistrzowi. 

Z ustaleń kontroli wynika, że Zarząd Miasta i Gminy - podejmując decyzję o wydatkowaniu 
środków w wysokości 15.000 zł na realizację „Programu profilaktyki uzależnień obejmującego 
zagadnienia wzmacniania własnej wartości, kształtowania postaw asertywnych, uświadomienie co to 
jest nałóg i jak go zwalczać”, który miał być realizowany w ramach „Zielonej szkoły” w Hiszpanii - 
nie dysponował oceną merytoryczną Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych co do 
wartości Programu i celowości wydatkowania środków na ten cel, określony we wniosku Dyrektora 
Gimnazjum w Prochowicach. 
Dopiero w czasie trwania niniejszej kontroli, tj. 8 stycznia 2001 roku, Pan Burmistrz wystosował
zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu przez Dyrektora 
Gimnazjum w Prochowicach dyscypliny finansów publicznych, przy wydatkowaniu środków 
publicznych przeznaczonych na realizację programu profilaktycznego, z przyczyny określonej w art. 
138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych, o czym było wiadomo w związku z kontrolą
przeprowadzoną w Gimnazjum przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Prochowice za okres 
do 31 maja 2000 roku. 
 

Przedstawiając powyższe Panu Burmistrzowi, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 
działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 z późn. zm.), wnosi o podjęcie stosownych działań w celu 
wyeliminowania stwierdzonych uchybień i niedopuszczenie do ich ponownego wystąpienia, m. in.  
poprzez ściślejsze współdziałanie z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
przy opracowywaniu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie 
problemów alkoholowych. 
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Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, na podstawie przepisów art. 9 ust. 3 i ust. 4 
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zwraca się o udzielenie w terminie 30 dni 
od otrzymania niniejszego wystąpienia informacji o sposobie realizacji przedstawionych wniosków. 
Od wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do
Kolegium Izby przez właściwy organ jednostki kontrolowanej, w terminie 14 dni od otrzymania 
wystąpienia za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut 
naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.  
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