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Wvstapienie pokontrolne

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach

od 5 maja do 17 szerwca 2016 r. kontrolg kompleksow4 gospodarki finansowej Gminy

Opat6w, za okres od I stycznia 20L2 r. do l7 czerwca 2016 r, Ustalenia kontroli zawarte

zostaly w protokole kontroli podpisanym 5 lipca 2016 r., kt6rego jeden egzemplatz

pozostawiono w j ednostce kontrolowanej .
P oniZej przedstawiam poszczeg6lne nieprawidlowoSci, wskazuj4c wnioski

zmierzaj4ce do ich usunigcia i usprawnienia badanej dzialralnofici oraz osoby odpowiedzialne

za nieprawidlowe wykonywanie czynnoSci sluzbowych, stosownie do art. 9 ustawy z dnia

7 pu1dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U . z 2016 r., poz. 561).

W zakresie zam6wieri publicznYch:

W zalrresie przygotowania w latach 2013 - 2014 r. zam6wien publicznych w trybie

przetargdw nieograniczonych na realizacjg zadari p.n. ,, (Islugi nviqzane z odbiorem-i 
zagospodarowaniem odpadfw komunalnych od wlascicieli nieruchomoici z terenu Gminy

OphAi" stwierdzono, ze dokonano opisu przedmiotu zamdwienia z noruszeniem art- 29

ust. 2 i qrt. 7 ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieit publicznych (Dz- U.

z 2010 r. Nr II3, poz. 759 z p6in. zm. oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdin. zm.)

w nviqzku z art. 9tl ust. 2 ustawy z dnia 19 wrzefnia 1996 r. o utrzymaniu czystoflci

i porzqdlnt w gminach (Dz. (1. z 2012 r., poz. 391 z poin. zm., Dz. U. z 201 r. poz. 1399

z-pdln-. zm.), i brzmteniu obowiqzujqcym do dnia I lutego 2015 r. Zgodnie z przywolanq

pidttorq prawnq, przedmiotu zam6wienia nie mohno opisywat w sposdb, hory mfglby

utrudniat uczciwq konkurencjg, a tak2e po stronie zamawiajqcego lezy przygotowanie

i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamfwienia w sposdb zapewniaiqcy

,oiho*onie uczciwej konkurencji oraz r6wnego trahowania wykonawc6w. Jak stonowil

z kolei art. 9l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystoflci i porzqdku w gminach, w brzmieniu

obowiqzujqcym w czasie przeprowadzanio ww. postgpowari, w przypadku wystqpienia

awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadfw komunalnych, uniemohliwiaiqcei

odbieranie zmieizanych odpad6w komunalnych, odpod6w zielonych lub pozostaloici

z sortowania odpadow komunalnych przeznoczonych do skladowania od podmiot6w
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odbierajqcych odpady komunolne od wlascicieli nieruchomoici, odpady te przekazuie sig

do instaiacji przewidzianych do zastgpczej obslugi tego regionu, wskazanych w uchwqle

w sprowie wykonania woiewodzkiego planu gospodarki odpadami.

Zamawiajqcy natomiast w przedmiotowych postgpowaniach, wszczgtych odpowiednio

w dniu It maja 2013 r. oroz w dniu 9 grudnia 2014 r. w opisie przedmiotu zom6wienia,

oroz w projeicie umowy o zamdwienie publiczne z 2013 r., stanowiqcq integralnq czgft

speffikacji istotnych warunk6w zamdwienio , zobowiqzat Wykonawc6w do przekazywania

istystkici odebranych zmieszanych odpadtw komunalnych, odpad6w zielonych oroz

poiostalo1ci z sortowania odpad6w komunalnych przeznaczonych do sWadowania do
-instalacji 

posiadajqcej status regionalnej instalacii przetwarzania odpadow komunalnych

dta Regionu I zgodnie z Ptaiem Goipodarki Oipadami dla l\oiewddzrwa Slqskiego

2014 tiU w przypadlnt qwarii bqdt braku mocy przerobowei tei instalacji, do instalocii

zastgpczychwskizanychw Planie Gospodarki Odpadami dlo Woiew6dztwa Slqskiego".
powyzsze zapisy zezwalajqce na zagospodarowanie zmieszanych odpaddw komunalrrych

w instalacjich- zastgpczych z innych przyczyn ni7 awaria instalacii regionalnei stal

w sprzecznoici z art. 9l ust. 2 ustawy z dnia 19 wrzelnia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci

i porzqdku w gminach, w brzmieniu obowiqzujqcym w czasie przeprowadzenia ww.

postgpowon, Sdyz w mySt powolanej regulacji, jedynie awaria instolacii regionalnei,

zenvalala no zagospodorowanie tych odpaddw w instalacii zastgpczei.

Specyfikacjg istotnych warunkdw zam6wienia dotyczqcq postgpowania o zamdwienie

z 2013 r. zatwierdLtt p. Bogdan Soiniak - W6jt Gminy Opatdw, natomiast specyfikacig

istotnych warunkfiw zamdwienia dotyczqcq postgpowania o zamdwienie z 2014 r,

z upowaznienia W6jta Gminy Opat|w zatwierdzit p. Jerzy Styia Selcretarz Gminy

Opatow.

W zalcresie przygotowania w 2016 r. zamdwienia publicznego o zamdwienie pn. ,,Odbihr

i zagospodaroianie odpadfw komunalnych z nieruchomoici zomieszkatych na terenie

Gmtny Opat6w" stwierdzono, ie w specyfikacji istotnych warunkdw zamfwienia oroz

* ogiorriniu o zamdwieniu dokonano opisu sposobu dokonania oceny spelnienia warunlnt

udziatu w postgpowanitt, w zalcresie posiadania uprawnieri do wykonywania olcreilonei

dzialalnoSci tui czynnoici (jezeli przepisy naWadajq obowiqzek ich posiadania) w spos6b

nienuiqzany oraz nieproporcjonalny do przedmiotu zam6wienia. Powyzszym naruszono

art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U.

z 20I S r., poz. 2 I 64 z p6in. zm.), zgodnie z ktdrym opis sposobu dokonania oceny

spelnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu powinien byt zwiqzany z przedmiotem

zamdw ienia or az pr opor cj onalny do prze dmiotu zomdw i enia.

W zalrresie warunki poitadani;a uprawnieri do wykonywania olveilonei dzialalnoici lub

czynnoSci, jeieli przepisy prawa naHadajq obowiqzek ich posiadania, zamawiaiqcy na

diten sHadania oferi wymagal, aby wykonawcy posiadali zenuolenie na prowadzenie

dzialalno1ci w zalresie transportu i zbierania odpad6w objgtych przedmiotem zamdwienia

zgodnie z ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz. lJ. z 2013 r., poz. 2l z p6zn.

,*1, o no pofwierdzenie spelnienia tego warunku zobowiqzano wykonawcfw do

zalqczenia do oferty ww. zen/volenia.
Realizujqc ,ogotpodarowanie odebranych z nieruchomofici zamieszkatych odpadfw

ko*uni[rych, wykonctwcq zobowiqzany zostal do przekazania odebranych od wlafcicieli

nieruchomoici:
- zmieszanych odpaddw komunalnych, przeznaczonych do sWadowania do regionalnei

instalacji przewarzania odpad|w komunalnych okreilonych dla Regionu I w Planie



Gospodarki Odpadami Wojewodztwa Slqskiego na 2014 r. lub w przypadku awarii bqdi
mocy przerobowej tej instalacji do instalacji zastgpczychwskazanychw planie (...).,
- selektywnie zebranych odpadow komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania
odpaddw (...)
WykonawcA zobowiqzano ponadto do odbioru wszystkich odpaddw komunalnych z punktu
selektywnego zbieronia odpadfw komunalnych prowadzonego przez Gming. W zolves
przedmiotowego zamfwienia nie wchodzilo zatem prowadzenie ww. punktu.
W myil art. 3 ust. I ph 34 ww. ustawy o odpadach, przez zbieranie odpadfw rozltmie sig
gromadzenie odpaddw przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstgpne
sortowanie nieprowadzqce do zasadniczej zmiany charakteru i skladu odpaddw
i niepowodujqce zmiany klasyfikacji odpaddw orqz tymczasowe magozynowanie odpadow
(...). Przepisy ustawy z dnia 13 wrzefnia 1996 r. o utrzymaniu czystoici i porzqdku
w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia
II stycznia 2013 r. w sprowie szczeg6lowych wymagoit w zalcresie odbierania odpaddw
komunalnych od wtascicieli nieruchomoici, nie wymagajq od podmiotu wylqcznie
odbierajqcego i transportujqcego odpady komunalne posiadania zenvolenia na zbieranie
odpad6w.
Ponadto, stosownie do przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U.
z 2013 r., poz. 2I z pdin. zm.), zenvolenie na zbieranie odpod6w wydaje orgon wlaflciwy
odpowiednio ze wzglgdu na miejsce zbierania odpad6w na wniosek posiadacza odpadow,
do kt6rego wnioskodawca dolqcza m.in. dolcument Swiadczqcy o posiadaniu tytutu
prawnego do terenu, na ktdrym odbywat sig bgdzie zbieranie odpad6w. Zenvolenia na
transport odpaddw, zgodnie z ww. ustawq o odpadach wydaje orgon wlaSciwy ze wzglgdu
na miejsce siedziby prowadzqcego transport odpadfw.
I4rym6g posiadartia przez wykonowcdw zenvolenia na zbieronie odpaddw byl w przypadku
przedmiotowego zam6wienia nieproporcjonolny, nienwiqzony z przedmiotem zomfwienia
i uniemohliwiat zlozenie w postgpowaniu ofert przez wszystkich wykonawc6w zdolnych do
realizacji tego zam6wienia. Zgodnie z art. 7 ust, I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamdwieripublicznych (Dz, U. z 2015 r., poz. 2164 z p6in. zm.) zamawiaiqcy przygotowuie
i przeprowadza postgpowanie o udzielenie zamdwienia w spos6b zapewniaiqcy
zachowanie uczciwej konlurencji oraz r6wne traktowanie wykonawcfw.

Czynnoici nviqzane z przygotowaniem postgpowari przetargowych nalehaly do Inspektora
zatrudnionego na samodzielnym stanowisku projekt6w unijnych, ronvoiu gminy
i zamdwieri publicznych oraz do Podinspektora zatrudnionego no somodzielnym
stanowisku ds. odpad|w i utrzymania czystoici. Nadzdr w powyzszym zalcresie sprm,vowal
p. Bogdan Sofniak - I4/6jt Gminy Opat6w.

Wniosek nr I
Wzmocnii nadzor nad pracownikami Urzgdu Gminy w Opatowie bior4cymi
udziaN w przygotowaniu i przeprowadzeniu postgpowari o udzielenie zarn6wieri
pvblicznych, w szczeg6lnoSci w zak<resie opisu przedmi otu zart6wienia i opisu
spelnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu, stosownie do art. 7 ust. 1 , art. 22
ust. 4, art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieh
publicznych (Dz.TJ. z 2015 r., poz. 2164 z p62n. zm.), maJqc na uwadze art. 68
i 69 ust. 1 pkt 3 ustawy zdnia2T sierpnia2}}9 r. o finansachpublicznych (Dz. U.
22013 r. poz.885 z po1n. zm.).



W 2014 r. umorzono postgpowanie administracyjne w sprawie nieprzekazywania przez

WykonawcA, iwiqdczqttgo uslugi w zalcresie odbioru i zagospodarowania odpadfw

komunalny-ch z terenu G*try Opatow, do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadfw

Komunalnych, pomimo braku iebrania przez organ prowadzqcy postgpowanie materialu

dowodowugo itonowiqcego podstawg do jego umorzenia i niezbgdnego do oceny, czy

okoliczno1ci wskazane przez strony postgpowania potwierdzajq zasadnoi1 przekazywania

odpad6w komunalnych do instalaci i zastgpczei.
powy1szym noruszono art. 77 S I ustawy z dnio I4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

admrinistracyjnego (Dt.U. z 2013 r., poz. 267 z poin. zm.) zgodnie z h6rym, organ

administracit pibticznej jest zobowiqzany w sposdb wyczerpuiqcy zebrat i rozpatrzyt caly

material dowodowy. W myil natomiast art. 80 ww. ustawy organ administracii publicznej

ocenia na podstawie caloksztaltu materialu dowodowego, czy dana okolicznoflt zostala

udowodniona.
W trakcie kontroli ustalono, Ze wykonawco w olcresie od lipca 2013 r. do lauietnia 2014 r.

przekazywal zebrane odpady komunalne z terenu gminy Opatfw do instalacii posiadajqcei
'status 

instalacji zastgpizej, z noruszeniem przeslanek obowiqzujqcego wdwczas art. 9l

ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu czystof ci i porzqdfu w gminach

(Dr. (J. z 2012 r. poz. 391 z p6in. zm.). W myfll ww. przepisu, ypr?padht wystqpienia

awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadfw komunalnych, uniemozliwiaiqcei

odbieranie zmieizanych odpaddw komunalnych, odpad6w zielonych lub pozostalo{ci

z sortowania odpad6w komunalnych przeznoczonych do sWadowanis od podmiotow

odbierajqcych odpady komunalne od wlascicieli nieruchomofci odpady te przekazuie sig

do instaiacji prziwidzianych do zastgpczej obslugi tego regionu, wskazanych w uchwale

w sprawie wykonania woiewfidzkiego planu gospodarki odpadami (...)

W ww. olcresie status Regionalnej Instalocji Przetwarzania Odpad6w Komunalnych

(RI7OK) dla Regionu I posiadato jedynie Czgstochowskie Przedsigbiorstwo Komunalne

Sp.ro.o.zSobuczyny.
W6jt Gminy Opat1w wszczql w dniu 24 paidziernika 2014 r. postgpowanie w sprawie

niiprzekazywoito przez wykonawcg, odpadfw komunalnych z terenu Gminy Opatdw do

re[ionalnej instolacji przetwarzania odpaddw w Sobuczynie. Do kontroli nie

piedstariono dowoddw potwierdzajqcych okolicznoSci, 2e regionalna instalacia

przetwarzania odpadfw komunalnych w ww. olcresie nie byla w stanie przyimowat-i 
kiedykolwiek odmdwila przyjgcia odpad6w komunalnych z terenu Gminy Opatdw.

W dniu 29 maja 2014 r. p. Bogdan So{niak - Wdjt Gminy Opatow, wydal decyzig

w sprawie umorzenia ww. postgpowania. W uzasadnieniu przywolano wyjainienia zlohone

w irakcie postgpowania przez wykonawcg przekazujqcego odpady komunqlne do instalacii

zastgpczrj, * iitdry* powolano-sig ,o Pion gotpodorkfodpidami Woiew6dztwa Slqskiego

201i, gdzie zostaly olcreilone m.in. moce przerobowe regionalnych instalacji regionalnych

oraz instalacje zastgpczej. W ww. uzasadnieniu wskazano tak1e, 2e w dniu 5 maia 2014 r.

zostala podjgta uchwala I,{r IV/50/6/2014 Sejmilat Wojewodztwa Slqskiego w sprawie

zmiany uchwaly Nr IV/25/2/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmienionei uchwalq

Nr IV/32/9/2013 z dnia 25 morca 2013 /., w ktorej instalacja, do h6rej w olcresie od lipca

2013 r. do huietnia 2014 r, wykonawca oddawal zebrane odpady komunalne z terenu

Gminy Opatdw (Prywatny Zaldad Oczyszczania Miasta (...) t Konopisk ) zostal wskazany
jako instalacja regionalna w Regionie I, do ktorej zalicza sig gmina Opatfw.

Wskozane w uzasadnieniu decyzji postanowienia Planu gospodarki odpadami

Wojewodztwa Stqskiego 2014 r., a .takze fakt nadania na podstawie uchwaly

Nr IV/50/6/2014 Sejmiku Wojewddztwa Slqshiego z dnia 5 maia 2014 r. statusu RIPOKA

instalacji, do ktorej wykonawca uslugi dostarczal odpady przed miesiqcem majem 2014 r.



nie stanowi przeslanki uzasadniajqcej umorzenie postgpowania w odniesieniu do zdarzaft,
h6re mialy miejsce w olcresie od lipca 2014 r. do dnia 5 moja 2014 r.

Zadania nviqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postgpowania administracyjnego
w powyzszym zalcresie wykonywal pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisht ds.
odpaddw i utrzymania czystoflci.

Wniosek nr 2
Wzmocnil nadz6r nad pracownikami Urzgdu Gminy w Opatowie prowadzqeymi
sprawy zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postgpowari
administracyjnych dotyczqcych nieprawidlowego wykonania uslug w zakresie
odbioru i zagospodarowania odpad6w komunalnych z terenu Gminy Opat6w,
celem zapewnienia zbierania i rozpatrywania w spos6b Wczerpujacy calego
materialu dowodowego, stosownie do art. 77 $ I i art. 80 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r.

poz.868) w zwiqzku z art. 9x ust. 1 pkt 3 w zwi1zku z art.9zb ust. I ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu w czystoSci i porz1dku w gminach
(Dz. IJ. z 2016 r. poz.250), maj4c na uwadze art.68 i 69 ust. I pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20t3 r. poz. 885
zp62n. zm.).

W zakresie ksiggowoSci:

W latach 2012 - 2014 nieprawidlowo ulgto w ksiggach rachunkowych Urzgdu Gminy

w Opatowie operacje nuiglcszenia stanu slcladnikow majqtku dotyczqce nabycia

nieruchomoici na koncie 080 ,,Srodki trwale w budowie (inwestycje)" zomiast na koncie

0ll ,,Srodki trwale". Narttszono tym art. 3 ust. I pkt 15 lit. a, art. 4 ust. I i ust. 2 ustawy
z dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoici (Dz. U, z 2013 r. poz. 330 z p6in. zm.).
Zgodnie z przytoczonymi przepisami przez irodki trwale rozumie sig rzeczowe aktywa

trwale i zrdwnane z nimi, o przewidywonym olcresie ekonomicznei uiytecznoflci dluiszym

niz rok, kompletne, zdatne do uzyttru i przeznaczone na potrzeby iednostki. Zaliczq sig do

nich w szczeg6lnoflci nieruchomoSci, w tym grunty. Jednostki obowiqzane sq stosowat
przyjgte zasady (politykg) rachunkowoici, rzetelnie i iasno przedstawiaiqc sytuacig

majqtkowq i finansowq oroz wynik finansowy. Zdarzenia, w tym operacie gospodorcze,

ujmuje sig w ksiggach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniufinansowym zgodnie z ich

treficiq ekonomicznq.
Ponadto zaniechanie ujgcia na koncie 011 operacji nabycia nieruchomoSci bylo rdwniei

niezgodne z zosodomi funkcjonowania ww. konta 0Il opisanymi w zatqczniku nr 3 do

rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 5lipca 2010 r. w sprauie szczeg1lnych zasad

raihunkowoici oroz plan6w kont dta budzetu paristwa, budzetdw iednostek samorzqdu

terytorialnego, jednostek budietowych, samorzqdowych zakladdw budZetowych,
pafistwowych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek budietowych maiqcych

siedzibg pozo granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289 z poin. zm.),

a takne w zaffiadowym planie kont wprowadzonym zarzqdzeniem Nr 0151/50/2010 Wdita

Gminy Opat6w z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowodzenia zasad (polityki)

r achutnkow o 3 ci z e zmianami.
Powyzsze dotyczylo nabycia nastgpui qcych nieruchomoS ci :
- dzialek o numerach nr 399/2,328/3,400/2,397/2 zq ceng 9.416,00 zl na podstawie aktu

notarialnego Rep. A nr 276/2013 z dnia I2 wrzeSnia 2013 r.



-dziatki nr 398/l zo ceng 4.250,00 zt na podstawie qktu notarialnego Rep. A nr 4590/2014

z dnia l0 la,vietnia 2014 r.
Zgodnie z wyjafnieniami pracownik6w Urzgdu Gminy w Opatowie ww. grunty uigto

i ewidencii tcsiggowej jako inwestycje w tola,t, poniewai zala.'tpiono ie w celu poszerzenia

drogi dojazdowii ao oczyszczalni Sciekdw w Opatowie i planowane wykonanie nowej

noiiurrihri. Usialono, 2e do zokoficzenia kontroli nie rozpoczgto zadania inwestycyinego

w zakresie budowy ww. drogi.

Dohtmenty zostaly zadelcretowane do ksiggowania przez p. Zbigniewa Kowalika

Slmrbnika Gminy Opat6w. Zadania w zalcresie prowadzenia ewidencji lcsiggowei iednostki

nalezaly do pracownikdw Referatu Finansowego, Nadzhr w tym zalrresie sprawowal

p. Zbigniew Kowalik - Skarbnik Gminy Opatow.

Wniosek nr 3
Ujq6 w ksiggach rachunkowych Urzgdu Grniny Opat6w operacje zwigkszenia

stanu skladnik6w maj4tku dotyczqce nabycia nieruchomoSci, stosownie do att. 3

ust. I pkt 15 lit. a, art.4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzefinia 1994 r.

o rachunkowo5ci (Dz. lJ. z 2016 r. poz.l047) oraz zasad funkcjonowania konta

01 I okreslonych w zalqczniku nr 3 do rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia

5 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoSci oraz plan6w kont

dla budZetu paristwa, bvdzet6w jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek

budzetowych, sam orzqdovrrych za*ad6w budzetowych, pafstwowych funduszy

celowych oraz paristwolvych jednostek budzetowych maj4cych siedzibq poza

granicamiqzeczypospolitej Polskiej (Dz.IJ. 22013 r., poz.289 zp62n. zm,) oraz

zarzqdzeniu Nr 0151/50 12010 W6jta Gminy Opat6w z dnia 28 grudnia 2010 t.

w sprawie wprow adzenia zasad (polityki) rachunkowoSci ze zmianami.

W latach 2014 - 2016 (d.o dnia kontroli) w ksiggach rachunkowych Urzgdu Gminy

w Opatowie ujmowano dochody budzetowe z tytulu naimu lokali uzytkowych na koncie

201 ,,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami", zamiast no koncie 221 ,,1'{ale2noSci

z tytulu dochoddw budzetowych". Naruszono tym zasady funkcionowania kont 221 oraz

2dI opisene w zalqczniku nr 3 do rozporzqdzenia Ministra Finansfw z dnia 5lipca 2010 r.

w sprawie szczegdlnych zasad rachunkowo1ci oraz plan6w kont dla budzetu paristwa,

budzefiw jednosiek samorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych

zaHaddw budzetowych, paristwowych funduszy celowych oraz paristwowych iednostek
budzetowych majqcych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitei Polskiej (Dz. U. z 2013 r.

poz. 28g z p6in. zm.), a tak?e w zaHadowym planie kont wprowadzonym zarzqdzeniem

I,{r 0I5I/50/2010 W6jta Gminy Opatfw z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie

wprowodzenia zasad (polityki) rachunkowoici ze zmianami.

igodnie z przytoczonymi przepisami konto 221 sluiy do ewidencii naleinoici iednostek
z-tytulu dichoddw budzetowych. Natomiast konto 201 stuiy do ewidencii rozrachunkdw

i r-oszczeri krajowych i zagranicznych z tytulu dostaw, robdt i uslug, w tym r6wniei zaliczek

no poczet dostaw, rob6t i uslug oraz kaucji gwarancyjnych, a takze naleznoflci z Qtulu
przychod6w finansowych. Na koncie 201 nie ujmuje sig naleznofici iednostek zaliczanych

do dochod6w budzetowych, ktdre sq uimowane na koncie 221.
Ewidencja szczegfilowa do konta 221 powinna byt prowadzona wedlug dluznik6w

i podzialek klasyfikaci i budzet ow ei.



Zadania w zalcresie delcretowania dola,ment1w i ksiggowania dochodfw budzetowych
nalezaly do pracownik6w Referatu Finansowego. I{adz6r w tym zalvesie sprawowal
p. Zbigniew Kowalik - Skarbnik Gminy Opat6w.

Wniosek nr 4
Ujqe na koncie 221 dochody budzetowe z tytttlu najmu lokali uzytkowych oraz
zaprowadzic prawidlow4 ewidencjg szczeg6low? do tego konta, stosownie do
zasad funkcjonowania ww. konta okreslonych w zal1cznika m 3 do
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 201,0 r. w sprawie szczegolnych
zasad rachunkowoSci oraz plan6w kont dla budzetu paristwa, budzet6w jednostek

samorz4du terytorialnego; jednostek budzetowych, sarnorzqdowych zal<Nad6w
budzetowych, paristwolvych funduszy celowych oraz paristwolvych jednostek

budzetowych maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.

lJ . z 2013 r., poz. 289 z pofun. zm.) i zarzqdzeniu Nr 0 L5l1501201 0 W6jta Gminy
Opat6w z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)
rachunkowoSci ze zmianarcri oruz wzmocnil nadz6r nad pracownikami Referatu
Finansowego w zakresie prawidlowego ujmowania ww. dochod6w w ksiggach
rachunkowych lJrzEdu Gminy w Opatowie, maj4c na uwadze art. 68 i art. 69
ust. I pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 885 z pofin. zm.).

W latach 2012 - 2016 (do dnia kontroli) na kartach kontowych podatnikfw podatht od

nieruchomosci od os6b fizycznych dokonwano przypisu naleinoSci z tytulu ww. podatla,t

przed dniem powstania zobowiqzania, czyli przed dniem dorgczenia decyzii.
Naruszono tym $ 4 ust. I pkt 2 rozporzqdzenia Ministra Finansfw z dnia 25 paidziernika

2010 r. w sprawie zasad rachunkowoici oraz planow kont dla organdw podatkowych
jednostek samorzqdu terytorialnego (Dz. U. Ir{r 208, poz. 1375), zgodnie z hdrym przypisu

podatlw na karcie kontowej noleiy dokonywat na podstawie dorgczonei stronie decyzii

w nuiqzku z art. 212, art, 2l $ I pkt 2, art. 133 S I Ordynacii podatkowej.
Zgodnie z ort. 2I S I pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynaciapodatkowa (Dz.U.

z 2015 r. poz. 613 z p6in. nffi., a poprzednio Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z pdin. zm.)

zobowiqzanie podatkowe powstaje z dniem dorgczenia decyzii organu podatkowego,

ustolajqcej wysokoSt tego zobowiqzania. Stosownie do trefici art. I 3 3 $ I Ordynacii
podatkowej stronq w postgpowaniu podatkowym iest podatnik lub inna osobo, ktdra

z uwagi na sw6j interes prawny zqdo czynnoici organu podotkowego, do ktorei czynnofit

organu podatkowego sig odnosi lub kt1rej interesu prawnego dzialanie organu
podatkowego dotyczy. Powy1sze dotyczylo podatnik6w o numerach:-- 

N9/K I2i, ktfiremu przypisu podatku od nieruchomoici dokonano na karcie kontowei

23 lutego 2016 r., odbi1r decyzji nastqpil 2 marca 2016 r.; przypisu podatku dokonono

16 lutego 2015 r,, odbifir decyzji nastqpil 20 lutego 2015 r.; przypisu podatku dokonono

IS lutego 2014 r., a odbi6r decyzji nostqpil 22 lutego 2014 r.; przypisu podatku dokonono

20 lutego 2013 r. oraz 4 marca 2013 r. na podstawie zmiany decyzii, a odbiory decyzii

nastqpity 21 lutego 2013 r. i 6 morca 2013 r.; przypisu podatku dokonano 2I lutego

2012 r., odbioru decyzii dokonano 27 lutego 2012 r.
- Ns/K l3I, h6remu przypisu podatlat od nieruchomoici dokonano 23 lutego 2016 r.,

odbi1r decyzji nastqpil 29 lutego 2016 r.; przypisu podatlat dokonano 17 lutego 2015 r.,

odbihr decyzji nastqpit 19 lutego 2015 r.; przypisu podatku dokonono I8 lutego 2014 r.,

odbi1r decy4ji nostqpit 2I lutego 2014 r.; przypisu podatku dokonono 20 lutego 2013 r.

3 poldziernika 2013 r.,4 paidziernika 2013 r., - zmiona decyzji, odbioru decyzii dokonano



w dniach 26 lutego 2013 r.,7 paidzierniko 2013 r.; przypisu podatku dokonano 2l lutego

2012 r., potwierdzenie odbioru decyzii 27 lutego 2012 r.,
.-GB/27|/C, kt1remu przypisu podatlat dokonano I8 lutego 2014 r., odbi1r decyzii nastqpil

22 lutego 2014 r.,
- 03/0012, hdremu PrzYPisu
nastqpil 27 wrzefnia 2012 r,,

podatht dokonano 25 wrzeinia 2012 r., odbiir decyzii

- Ng/|24 , kt,remu przypisu podatku dokonano I6 lutego

28 tuty 2015 r.; przypisu dokonano IB lutego 2014 r.,
2015 r., odbi1r decyzii nastqPil
potwierdzenie odbioru decYzii

27 lutego 2014 r.,
- G5/247/8, kt1remu przypisu podatku dokonano 2I lutego 2012 r., potwierdzenie odbioru

decyzji 25 lutego 2012 r.

Zgodnie z wyjasnieniami, program podatkowy dostarczany przez firmg Korelacja Systemy

Iiformatyczie dokonuju- oulo*atycznie przypisu naleinoici z tytulu podatht od

nier uchomo S ci z chw il q wy ge ner ow ani a de cy zi i p o datkow ei .

Zadania w zalcresie prow,adzenia kart kontowych podatnik6w nalezaly do pracownik6w

Referatu Finanso*ugi. Nadzdr w tym zalcresie sprawowal p. Zbigniew Kowalik - Skarbnik

Gminy Opatdw.

Wniosek nr 5
Zapewni6 prawidlowe dokonywanie przypisu podatku od nieruchomoSci, zgodnie

z wymogimi $ 4 ust. 1 pkt 2 rozporuqdzenia Ministra Finans6w z dnia

25 pu1diiernika 2010 r. w sprawie zasad rachunkowoSci oruz plan6w kont dla

organ6w podatkotvych jednostek samorz4du terytorialnego (Dt. U. Nr 208,

poz. 875t, maj1c na uwadze art.2I2, art.21 $ I pktZ, art. 133 $ 1 ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. Ordynacjapodatkowa (Dz.U . 22015 r. poz. 613 zpoLn. zm,).

W zakresie sprawozdawczo5ci:

W rocznych sprawozdaniach Rb-275 z wykonania planu dochodfw budzetowych iednostki
samorzqdu terytorialnego zo lata 2013 i 2015 w kolumnie ,, Dochody otrzymane"

w dziale 758 - ,, R62ne rozliczenia", rozdziale 75801 - ,,CzgSt ofwiatowa subwencii

ogolnej dta jednostek samorzqdu terytorialnego", S 292 - ,,subwencje ogolne z budzetu

porirt*o", wykazano otrzymanq subwencjg o|wiatowq w h,vocie innei niz wynikalo to-z 
lcsiqg rachunkowych organu oroz wplywfw irodkfw z tego tytulu na bankowy rachunek

budzetu. Powyzsze bylo niezgodne z S 3 ust. 4 pkt 3 Instrukcji sporzqdzania sprawozdar4

budzetowych w zalcresie budzetdw jednostek samorzqdu terytorialnego stanowiqcei

zalqcznik nr 39 do rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie

sprawozdawczoflci budzetowej (Dr. U. Nr 20, poz. 103) orqz rozporzqdzenia Ministra

Finansdw z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprowie sprawozdawczo{ci budzetowei (Dz U.

z 2014 r., poz. I I9 z p6in.zm. ).
Zgodnie z ww. przepisem, w kolumnie ,, Dochody otrzymane" wykazuie sig lcwoty

subwencji ogdlnej i dotacji celowych, kt6re wplyngty na rachunek bankowy jednostek

somorzqdu terytorialnego w olcresie sprowozdawczym.
Ponadto, zgodnie z S 6 ust. I ph 1, $ 9 ust. I i ust. 2 ww. rozporzqdzeri, sprawozdania
jednostkowe sq sporzqdzane przez kierownikdw jednostek organizacyinych na podstawie

trsiq7 rachunkowych. Kierownicy jednostek sq obowiqzani sporzqdzat sprawozdania
rzetelnie i prawidtowo pod wzglgdem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kwoty



wykazane w sprawozdaniach powinny byt zgodne z danymi wynikajqcymi z ewidencji
ksiggowej.
W 2013 r. z ewidencji ksiggowej konta 133 - ,,Rachunek budzetu" wynikalo, 2e w 2013 r.
na rachunek budzetu wptyngla subwencja w l<wocie 5.083.962,00 zl, natomiast
w sprawozdaniu Rb-275 za olcres od poczqtku roku do dnia 3I grudnia 2013 r. iako
dochody otrzymane wykazano lauotg 5.061.231,00 zt. R62nicA stanowila lovota
22.731,00 zl.
W 2015 r. z ewidencji ksiggowej konta 133 wynikalo, 2e w 2015 r. no rochunek budZetu
wplyngla subwencja w h,vocie 5.517.395,00 zl, natomiast w sprawozdaniu Rb-275 za olves
od poczqtku roku do dnia 3I grudnia 2015 r. jako dochody otrzymane wykazano h,votg
5.492.422,00 zl. RdznicA stanowila kwota 24.973,00 zl.

Sprawozdania jednostkowe Rb-275 z wykonania planu dochodfw budzetowych iednostki
somorzqdu terytorialnego za latq 2013 i 2015 podpisali: p. Zbigniew Kowalik- Skarbnik
Gminy Opatdw oraz p. Bogdan Sofniak - W6it Gminy Opat6w.
Zadanio w zalcresie sporzqdzania sprawozdari Rb-275 nale2aly do Skarbnika Gminy
Opatdw.

'Wniosek 
nr 6

Wzmocni6 nadzor nad pracownikami Referatu Finansowego w zakresie
prawidlowego wykazywania w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu

dochod6w budzetowych jednostki samorz4du terytorialnego otrzymanych
dochod6w z tfiiilu czgsci oSwiatowej subwencji og6lnej, stosownie do $ 6 ust. I
pkt I i $ 9 ust. I i2 rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia 16 stycznia2}l4 r.
w sprawie sprawozdawczoSci budZetowej (Dz.U.22016 r. poz. 1015), $ 3 ust. 4
pkt 3 Instrukcj i sporzqdzania sprawozdari budZetolvych w zakresie budzet6w
jednostek samorz4du terytorialnego stanowi4cej zalqcznik nr 39 do ww.
rozporz1dzenia, mdqc na uwadze art.68 i arl. 69 ust. I pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U, z 2013 r., poz.885 z po1n

zm.).

W zakresie dlugu publicznegoz

W dniu 6 sierpnia 201 2 r. zaciqgnigto dlugoterminowq poiyczkg w wysokoflci
637.767,00 zt na podstawie umowy nr 48/2012/333/OA/poe/P zawartei z l4roiew6dzkim

Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pomimo 2e

Regionalna lzba Obrachunkowa w Katowicqch wydala dopiero w dniu I0 wrzeinia 20I 2 r.

opinig o mohliwoici splaty przez Gming Opatow ww. poiyczki.
Naruszono tym art. 9I ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz U. z 2013 r., poz. 885 z p6in. zm.). Zgodnie z ww. przepiseffi, w przypadku ubiegania

sig przez jednostkg samorzqdu terytorialnego o udzielenie poiyczki, organ wykonawczy tei
jednostki jest obowiqzony uzyskat opinig regionalnej izby obrachunkowei o mohliwoici

splaty poiyczki.
VI Stctad Orzekajqcy Regionatnej lzby Obrachunkowej uchwalq Nr 41 00/W/ I 65/201 2

z dnia l0 wrzesnia 2012 r. wydal pozytywnq opinig o mohliwoici splaty przez Gming

Opatdw poiyczki w wysokoflci 637.767,00 zt no zadanie: ,,Modernizacia irddet ciepta

budynkfw indywidualnych realizowona w romach Progromu ograniczenia niskiei emisji

dla Gminy Opat6w - III etop".



powyiszq umowg zawart p. Bogdan Soiniak - Wdjt Gminy Opatow przy kontrasygnacie

p. Zbigniewa Kowqlika - Skqrbnika Gminy Opatdw'

Wniosek nr 7
Zaciqgac zobowipzania wynikaj4 ce z um6w poficzek lub kredyt6w po uzyskaniu

opiniilegionalnej izby obrachunkowej o mozliwo$ci splaty po?yczki lub kredytu,

stosownii do art. gl ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. IJ . z 2013 r,, poz. 885 z p62n' zm')'

W zakresie gospodarowania mieniem:

W latach 2012 - 2013 r. sprzedano oroz oddano w dzieriawg nieruchomofici stanowiqce
. wlosno1t Gminy Opat6w, nie sporzqdzajqc wykazdw nieruchomoSci przeznaczonych do

oddania w dzierzawg i do sprzedary, niezgodnie z art. 35 ust. I ustawy z dnia 2I sierpnia

IggT r. o gospodarie nierichomoiciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z p6in. zm.).

Stosownie do tego przepisu, wlasciwy organ sporzqdza i podaie do publicznej wiadomoici

wykaz nieruchomo1ct prrurnoczonych do sprzedary i do oddania w dzierzawg. Wykaz ten

wywiesza sig nq okr:es 2I dni w siedzibie wlasciwego urzgdu, a ponadto informacig

o wywierruniu tego wykazu podaje sig do publicznej wiadomofici przez ogloszenie w prasie

lokalnej orez w inny spos6b zwyczajowo przyjgty w danei mieiscowofici, a takze na

stronach internetowych wlaiciw ego urzgdu.
powyisze stwierdzono w odniesieniu do dwoch umdw dzierzawy: nr l/2012 i nr 2/2012

zawartych 24 paldziernika 2012 r. na olcres 3lat i dotyczqcych dzierzawy nieruchomoici

przeznaczonych pod uprowy polowe.-W 
zalcresie spizedazy w 2013 r. w drodze przetorgowej dziolki gminnei nr 491 o pow.

0,9010 ha potozonej w Walericzowie, kt6ra zostala nastgpnie zbyta na podstawie aktu

notarialnefo Rep.A nr 12965/20]3 z dnia 30 paidziernika 2013 r. ustalono, 2e w 2013 r.

nie sporz[drono nowego wykazu nieruchomoici przeznaczonych do sprzeda2y, maiqc na

,roirc z art. 35 ust. l, w zwiqzku z art.39 ust.3 ustawy z dnia 2I sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomofciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.65l z p6in. zm.).
popriednie przetargi na sprzedaz ww. dziatki przeprowadzono w 2010 r. i 201 I r.

zakoficzyty iig wynikiem negatywnym. Do kontroli przedlo1ono wykaz nieruchomoici

przeznaczonych do sprzeda2y nr 2/10 sporzqdzony w zwiqzku z ogloszeniem przetargu na

sprzeda7 ww. dzialki z 2010 r.

Zadania nviqzane z prowadzeniem spraw nviqzanych z gospodarowaniem gminnym

zasobem nieruchomoflci, w tym podmuaniem do publicznej wiadomoici wykazu

nieruchomoici przeznaczonych do sprzedazy i do oddania w dzierzawg, wykonywal

Inspektor zatrudniony na samodzielnym stanowislat ds. geodezji, rolnictwa, gospodarki

grintami i mieniem komunalnym lr{adz6r w tym zakresie sprawowal p. Bogdan Soiniak -

W6jt Gminy Opatdw.

Wniosek nr 8
Wzmocnii nadz6r nad pracownikami Urzgdu Gminy Opat6w w zakresie

sporzqdzania i podawania do publicznej wiadomo6ci wykaz6w nieruchomoSci
przeznaczonych do sprzedu|y i do oddania w dzierhawQ zgodnie z art.35 ust. 1

w zwiqzku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomoSciami (Dz. IJ. z 2015 r., poz, 1774 z pofin. zm.), maJqa nauwadze
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aft. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2A09 r. o finansach
publicznych (Dz. U , z 2013 r,, poz. 885 z pofin. zm.).

W zakresie rozliczefi z jednostkami organwacyjnymi:

W latach 2012 - 2016 (do dnia kontroli) lrodki na wydatki jednostek ofwiatowych Gminy
Opatow byly przekazywqne na rachunek bankowy Gminnego Zespolu Ofwiaty, zamiast na
rachunki bqnkowe poszczeg6lnych szkol. Zgodnie z art,39 ust, I pkt 5 ustawy z dnia
7 wrzeSnia I99I r. o systemie ofwiaty (Dz. U. z 2004 r, I,{r 256, poz. 2572 zp6in. zm. oraz
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 p6in. zm., a nastgpnie Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
z p6in.zm.) dyrektor szkoty w szczegdlnoflci dysponuje frodkami olcreflonymi w planie

finansowym szkoly zaopiniowanym przez radg szkoly i ponosi odpowiedzialnofit za ich
prowidlowe wykorzystanie, a takze moie organizowat administracyinq, finansowq
i gospodarczq obslugg szkoly.

Ponadto nie prowadzono ewidencji analitycznej do kont 222 -,,Rozliczenie dochoddw
budzetowych" i 223 - ,,Rozliczenie wydatkdw budzetowych" dla poszczeg6lnychiednostek
oiwiatowych. PowyLsze bylo niezgodnie z zasadami funkcjonowania kont 222 oraz 223
opisanymi w zalqczniku nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Finansdw z dnia 5 lipca 2010 r,
w sprawie szczeg1lnych zasad rachunkowofici oraz plandw kont dlo budietu paristwa,

budzetdw jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek budZetowych, samorzqdowych

zqklad6w budhetowych, paristwowych funduszy celowych oraz paitstwowych iednostek
budzetowych majqcych siedzibg pozo granicami Rzeczypospolitei Polskiei (Dz U.

z 2013 r., poz. 289 z pdin. zm.), a takhe w postanowieniach zalcladowego planu kont

wprowadzonego zarzqdzeniem Nr 0151/50/2010 W6jta Gminy Opatow z dnia 28 grudnia

2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowofci ze zmianami.
Zgodnie z przytoczonymi przepisami konto 222 sluiy do ewidencii rozliczeri z iednostkami
budietowymi z etutu zrealizowanych przez te jednostki dochoddw budzetowych,

a ewidencjg szczeg6lowq do konta 222 prowadzi sig w spos1b umo2liwiaiqcy ustalenie

stanu rozliczefi z poszczegdlnymi jednostkami budzetowymi z Qtulu zrealizowanych przez

nie dochod|w budzetowych. Z kolei konto 223 sluiy do ewidencji rozliczeri z jednostkami

budzetowymi z etulu dokonanych przez te jednostki wydatk6w budzetowych, o ewidencig

szczeg6lowq do konta 223 prowadzi sig w spos6b umoiliwiajqcy ustalenie stanu rozliczeit

z poszczegolnymi jednostkami budzetowymi z tytulu przekazanych na ich rachunki frodkfw
pieniginych przeznaczonych na polvycie reqlizowanych przez nie wydatk1w budzetowych.

Zadania w zalcresie prowadzenia ewidencji lrsiggowej, Icsiggowonia rozrachunkfw

z jednostkami nalezaly do pracownik|w Referatu Finansowego. Nadzdr w tym zakresie

sprqwowat p. Zbigniew Kowalik - Skarbnik Gminy Opatdw.

Wniosek nr 9
Zapewnil prawidlowe przekazywanie Srodk6w na wydatki jednostkom

oSwiatowym na realizacje plan6w finansowych oraz zaprowadzil ewidencjq

analityczn4 do kont 222 i 223 umohliwialqc4 ustalenie stanu rozliczefi $rodk6w

pienigznych z poszczeg6lnymi jednostkami o6wiatowymi, stosownie

Oo zasad funkcjonowania ww. kont opisanych w zaLqczniku nr 2 do

rozporz1dzeniaMinistra Finans6w z dnia 5 lipca 20L0 r. w sprawie szczeg6lnych
zasad rachunkowoSci oraz plan6w kont dla budzetu paristwa, budzet6w jednostek

samorz4du terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych zak<Nadow
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budzetowych, paristwolvych funduszy celowych oraz paristwolvych jednostek

budzetowych maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dt.

U. z 2013 r., por. 289 z p62n. zm), a takhe z postanowieniami zatz4dzenia

Nr 0lllls)l2OiO WOjta Gminy Opat6w z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie

wprowa dzenia zasad (polityki) rachunkowoSci ze zmianami. mEqc na uwadze

art.39 ust.l pkt 5 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oSwiaty (Dz. U.

22015 r. poz.2156 z P62n. zm.).

Stosownie do tresci arl. g ust. 3 ustawy z dnia 7 puhdziernika L992 r. o regionalnych

izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561), sprawozdanie o sposobie tealizacji

wniosk6w pokontrolnych nalely przedNoLryl Regionalnej Izbie Obrachunkowej

w Katowicach, w terminie 30 dni od daicy otrzymania niniej szego wyst4pienia.

Do wniosk6w pokontrolnych zawartych w niniejszym wyst4pieniu przysluguje prawo

z$oszeniazastrze1efiw zakresie wymienionym w art.9 ust, 4 ustawy zdniaT paldziernika

tggZ r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Zastrzehenia mohna wnosii do Kolegium

tutejszej Tzby,w terminie 14 dni od daty otrzymania wyst4pienia pokontrolnego.
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