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

z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 z późn.

zm.),  przeprowadziła  w  okresie  od  26  do  30  czerwca  2014  r.,  kontrolę  doraźną  w  zakresie

wydatkowania  środków publicznych  związanych  z  działalnością  statutową  w  Oławskim  Centrum

Kultury Fizycznej w Oławie, zwanym dalej Centrum, w zakresie współpracy z organizacjami spoza

sektora finansów publicznych w latach 2011-2014. Zakres badanych zagadnień, okres objęty kontrolą

oraz ustalenia przestawiono szczegółowo w protokole kontroli, podpisanym 3 lipca 2014 r., którego

jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce. 

Pozytywnie należy ocenić gotowość do współpracy z kontrolującymi pracowników Centrum,

którzy  przygotowywali  dla  potrzeb kontroli  dokumenty,  opracowywali  wymagane informacje  oraz

udzielali niezbędnych wyjaśnień. 

Nieprawidłowości zostały stwierdzone w niżej omówionym zakresie działalności Centrum. 

W zakresie finansowania organizacji pożytku publicznego 

Z rachunku  bankowego  Centrum regulowano zobowiązania  wynikające  z  faktur/rachunków

m.in.  za  zakup nagród,  materiałów,  sprzętu  sportowego,  noclegów,  wpisowego na  mecze,  licencji

zawodników. Natomiast wydatki gotówkowe dotyczące usług medycznych, delegacji sędziowskich,

zakupu materiałów, noclegów regulowane były z zaliczek otrzymywanych przez pracownika Centrum.

Zakupu  fizycznie  dokonywali  przedstawiciele  Organizacji  Sportowych  i  Klubów  Sportowych,

następnie  wystawione  na  Centrum  faktury/rachunki  opisywane  były  przez  Prezesów  Klubów

i dostarczane do Centrum w celu zapłaty.

Ponadto stwierdzono, że z rachunku bieżącego Centrum w okresie od 25 czerwca 2013 r. do 25

czerwca 2014 r. zostały zrealizowane następujące przelewy:

• w okresie od 26 lipca do 13 grudnia 2013 r. Organizacji „Sportowy Klub Bilardowy” przekazano

środki finansowe w ogólnej kwocie 1.277,60 zł;

• w okresie od 27 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2014 r. Organizacji „Stowarzyszenie Sportowe

Moto Jelcz Oldboye” przekazano środki finansowe w ogólnej kwocie 1.831,76 zł;

• w  dniu  29  stycznia  2014  r.  Organizacji  „MGZ  LZS  Oława”  przekazano  środki  finansowe

w wysokości 1.530 zł;



• w dniu 18 listopada 2013 r. Organizacji „Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy Sobieski”

przekazano środki finansowe w wysokości 295 zł; 

• w okresie od 26 lipca 2013 r. do 9 maja 2014 r. Organizacji „LZS Zaodrze” przekazano środki

finansowe w ogólnej kwocie 1.315,01 zł; 

• w okresie od 27 czerwca 2013 r. do 18 czerwca 2014 r. Organizacji „LKS Rzemieślnik Oława”

przekazano środki finansowe w ogólnej kwocie 6.835,03 zł;

• w dniu 12 września 2013 r. oraz w dniu 26 maja 2014 r. Organizacji „Ludowy Klub Sportowy

JAFA” przekazano środki finansowe w wysokości, odpowiednio: 1.237 zł oraz 1.841 zł;

• w okresie od 4 lipca 2013 r. do 25 czerwca 2014 r. Organizacji „MGULKS Boks Team Oława”

przekazano środki finansowe w ogólnej kwocie 6.257,49 zł.

Ustalono, że łącznie sfinansowane przez Centrum wydatki Organizacji Sportowych i Klubów

Sportowych w 2011 r. wyniosły 426.115,36 zł, w 2012 r. - 500.761,21 zł, w 2013 r. - 508.761,78 zł,

a w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r. - 188.904,72 zł.

Powyższe działania były niezgodne z art. 221 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. oraz Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.

zm.),  z  którego wynika,  że  środki  publiczne  przekazywane  podmiotom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych  i  niedziałającym w celu  osiągnięcia  zysku  mogą  mieć  tylko  formę dotacji

celowej. 

Za zaistniałe w okresie objętym kontrolą nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Dyrektor

Centrum na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wnioski pokontrolne

Przekazując powyższe do wiadomości Pana Dyrektora, 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. Zaprzestanie regulowania płatności za faktury/rachunki przedkładane przez Organizacje Sportowe

i Kluby Sportowe oraz zaprzestanie przekazywania środków pieniężnych na rachunki bankowe

w/w  podmiotów,  gdyż  zgodnie  z  art.  221  ust.  1  ustawy  z  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach

publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) środki publiczne przekazywane podmiotom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku mogą

mieć tylko formę dotacji celowej.
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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

pośrednictwem  Prezesa  Izby.  Podstawą  zgłoszenia  zastrzeżenia  może  być  tylko  zarzut

naruszenia prawa poprzez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Do wiadomości:

Pan 
Franciszek Październik 
Burmistrz Miasta Oława 

a/a 
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