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Kielce, 14 lipca 2015 r.

Pan Władysław Brudek
Wójt Gminy Bogoria

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych', przeprowadziła w okresie od
1 kwietnia do 28 maja 2015 roku kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Bogoria za 2014
rok i inne wybrane okresy. Protokół kontroli omówiono i podpisano w dniu 28 maja 2015 roku.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które powstały na skutek nie
przestrzegania obowiązujących przepisów prawa przez osoby odpowiedzialne za gospodarkę
finansową Gminy Bogoria. Wykazane nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły, w szczególności:

W zakresie księgowości i sprawozdawczości:
Skarbnikowi Gminy nie powierzono na piśmie obowiązków i odpowiedzialności w zakresie

wynikającym z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych".
Obowiązująca w jednostce dokumentacja opisująca przyjęte zasady (politykę) rachunkowości

była niekompletna, ponieważ:
- nie zaktualizowano wykazu wersji stosowanego w jednostce oprogramowania,
- nie ujęto stosowanego programu komputerowego Puma - moduł Środki Trwałe,
- nie ujęto w zakładowym planie kont Urzędu Gminy konta 021 "Wartości niematerialne i prawne"

pomimo ujmowania w ewidencji operacji gospodarczych na tym koncie.
Nieprawidłowość narusza art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a) i c) w związku z art. 1O ust. 2 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowościt.

Dokonane w 2014 roku zapisy księgowe w dzienniku częściowym "Wydatki" nie zawierają
•

wszystkich elementów zapisu księgowego tj. daty operacji gospodarczej i daty dowodu księgowego, co
narusza art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym zapis księgowy powinien
zawierać datę dokonania operacji gospodarczej, określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu
księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania
operacji oraz kwotę i datę zapisu.

Dowody księgowe OT nie posiadały numeru dowodu, co narusza art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy
o rachunkowości, a w konsekwencji nie wskazywano numeru dowodu w zapisach księgowych w tym
zakresie.

W zakresie terminowości ujmowania zdarzeń na koncie 011 "Srodki trwałe" ustalono, że
zdarzenia dotyczące zwiększania stanu środków trwałych na kwotę ogółem 478.140,92 zł zostały
nieterminowo ujęte w ewidencji, co było spowodowane sporządzaniem dowodów OT z opóźnieniem.

-

1 Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późno zm.
2 Dz. U. z 2013 r, poz.885 ze zm, dalej ustawa o finansach publicznych,
J Dz. U. z 2013 r. poz. 330, dalej ustawa o rachunkowości
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Nieprawidłowość narusza art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym do ksiąg
rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu, każde zdarzenie, które
nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

Nie sporządzano dokumentów LT - likwidacja środka trwałego w wyniku sprzedaży
nieruchomości gruntowych. W księgach rachunkowych likwidację środków trwałych ujmowano na
podstawie notatek służbowych z przeprowadzonej sprzedaży, co narusza § 6 załącznika Nr 1 do
zarządzenia Nr 0050.24.2011 z dnia 01.06.2011 r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania
dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy w Bogorii w związku z § 3 pkt 16 zarządzenia
Nr 120.43.2012 Wójta Gminy z dnia 17 września 2012 r., zgodnie z którym w przypadku sprzedaży
gruntów, nieruchomości podstawą do wystawienia dowodu LT jest akt notarialny.

W 2014 r. została przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy w Bogorii inwentaryzacja
składników majątkowych będących własnością Gminy Bogoria, pozostających w dyspozycji jednostek
ochotniczych straży pożarnych, co narusza art. 26 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

W zakresie dochodów budżetowych:
Stwierdzono przypadek, że podatnik Gminna Spółdzielnia "SCH" w Staszowie złożył deklarację

na podatek od nieruchomości na 2014 rok na nieaktualnym formularzu, tj. niezgodnym z uchwałą Rady
Gminy Nr XXX1/260/2013 z dnia 30 grudnia 2014 roku. Złożona przez podatnika w Urzędzie Gminy
w dniu 15 stycznia 2014 roku deklaracja została sprawdzona, co potwierdzają adnotacje o dokonaniu
czynności sprawdzających. Nieprawidłowość narusza art. 272 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa'.

W zakresie wykazania kwot skutków finansowych w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP za 2014
rok ustalono, że błędnie wykazano skutki z tytułu udzielonych ulg i zwolnień w podatku rolnym w kwocie
10,00 zł pomimo, że Rada Gminy nie skorzystała z możliwości wprowadzenia, w drodze uchwały,
innych zwolnień i ulg przedmiotowych niż określone w ustawie o podatku rolnym. Nieprawidłowość
narusza § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie
sprawozdawczości budżetowe]', w związku z § 3 ust. 1 pkt 10 oraz § 8 ust 3 Instrukcji sporządzania
sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej
Załącznik Nr 39 do tego rozporządzenia.

W zakresie wydatków budżetowych:
Stwierdzono podczas kontroli przypadki przekroczenia limitu wydatków ustalonych w planie

finansowym jednostki Urząd Gminy na 2014 roku łącznie o kwotę 2.547,79 zł, co narusza art. 44 ust. 1
pkt 3, art. 52 ust. 1 pkt 2 oraz art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2014 roku dokonano wypłaty dwóm pracownikom nagrody jubileuszowej z opóżnieniem od
18 do 29 dni a jednemu pracownikowi 21 dni przed nabyciem prawa do nagrody, co narusza § 8 ust. 5
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowyche.

Osiem umów zlecenia zawarto bez uzyskania kontrasygnaty Skarbnika Gminy (głównego
księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej, co narusza art. 46 ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

-

4 Dz. U. z 2015 r. poz. 613, dalej ustawa Ordynacja podatkowa,
5 Dz. U. z 2014 r. poz. 119 ze zm.,
6 Dz. U z 2014 r. poz. 1786
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Nieprawidłowo naliczono i wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok z powodu
pomniejszania podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego o dodatek stażowy za czas
niezdolności do pracy z powodu choroby, czym naruszono art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r.
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej7, z którego wynika, że
wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez
pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając
wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu
pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz
wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę
w wyniku przywrócenia do pracy. Zgodnie § 6 w związku z § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego,
ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlopś,
ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, a także odpowiednio dodatkowe wynagrodzenie roczne
ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem
określonych w tym przepisie tytułów. Przepis § 6 ww. rozporządzenie nie wymienia wśród wyłączeń
z wynagrodzenia czas urlopu wypoczynkowego dodatku stażowego. W trakcie kontroli dokonano
ponownego przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z którego wynika że 13 pracownikom
zaniżono wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego na łączną kwotę 452,38 zł.

Wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych dokonano na podstawie list
wypłat, bez potwierdzenia przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę
przewodniczącego właściwej komisji udziału w czynnościach związanych z przeprowadzeniem
głosowania i ustaleniem wyników głosowania, co narusza § 8 ust. 7 Uchwały Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji
wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego
oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy? zmienionej Uchwalą Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r.10 oraz § 6 ust. 5 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28
lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom
powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytortalneqo".

W zakresie zamówień publicznych:
Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Dostawa oleju napędowego

do magazynu paliw na terenie Urzędu Gminy w Bogorii w 2015 r. (SIWZ -dział 14, punkt 13) żądał od
wykonawców dostarczenia mu wraz z ofertą parafowanego formularza postanowień umownych, co
stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych".

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa wart. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zadaniu pn. "Przebudowa i remont
dróg gminnych na terenie Gminy Bogoria" wymagano załączenia oświadczenia wykonawcy
o dysponowaniu kierownikiem budowy. Zaproponowana osoba miała posiadać wymagane uprawnienia

-

7 Dz. U z 2013 r. poz. 1144
8 Dz. U z 1997 r. Nr 2, poz. 14
g MP z 2011 r. Nr 23, poz. 252,
la MP z 2014 r. pOZ.184,
11 M. P z 2014 r. poz. 651,
12 Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z zrn., dalej ustawa Prawo zamówień publicznych,
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i należeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (SIWZ - dział 11, punkt 11c), jeżeli taki wymóg na
tę osobę ustawa Prawo budowlane nakłada. Powyższe narusza art. 36 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 25
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto wymagano załączenia oświadczenia (SIWZ - dział
11, punkt 2), że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych, co narusza § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane". Żądanie od wykonawców
oświadczenia o braku przesłanek wykluczenia z postępowania wskazanych w przepisach art. 24 ust. 2
ustawy Pzp jest bezzasadne - wskazane w tym przepisie okoliczności, stanowiące podstawę do
wykluczenia wykonawcy, zamawiający może stwierdzić wyłącznie po otwarciu ofert. Przepisy § 2 ust. 1
pkt 1 przywołanego rozporządzenia uprawniają zamawiającego do żądania oświadczenia o braku
przesłanek wykluczenia z postępowania wskazanych jedynie w przepisach art. 24 ust. 1 ww. ustawy.

W zakresie gospodarki mieniem:
Do podstawy ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu dla jednostek organizacyjnych gminy:

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Bogorii, Jadłodajni Gminnej w Bogorii,
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii, Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych przyjęto
wartość księgową gruntów i budynków, zamiast wysokość opłaty ustalić od ceny nieruchomości
określonej w drodze szacunku przez rzeczoznawcę majątkowego. Powyższe narusza art. 83 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami", zgodnie z którym opłaty z tytułu
trwałego zarządu ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości ustalonej zgodnie
z art. 67 ust. 3, czyli cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Stosownie
do art. 67 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - cenę nieruchomości ustala się na podstawie
jej wartości, zaś zgodnie z art. 156 ust. 1 tej ustawy - rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie
opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybienia były w głównej mierze wynikiem
nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości gminy,
a także niewłaściwego funkcjonowania kontroli zarządczej.
Niezależnie od wyszczególnienia indywidualnej odpowiedzialności za powstanie nieprawidłowości
w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania Gminy Bogoria poprzez wskazanie merytorycznych
pracowników w protokole z kontroli, Wójt oraz Skarbnik ponoszą w odpowiednim zakresie,
odpowiedzialność z tytułu nadzoru, za opisane w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości.
Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz nadzorowania prac z tego zakresu spoczywały
na Wójcie Gminy w związku z brakiem powierzenia na piśmie obowiązków i odpowiedzialności
Skarbnikowi Gminy w zakresie wynikającym z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych.
Organem wykonawczym Gminy Bogoria jest Wójt, na którym spoczywają obowiązki dotyczące m.in.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy, wykonywania budżetu i gospodarowania mieniem gminy,
a także ogólna odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy (art. 30 ust. 1 i 2, art. 60

-

13 Dz. U. z 2013 r, poz.231 ze zm. dalej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.,
14 Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z póżn. zm.,
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ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Wójt, jako organ wykonawczy gminy, wykonuje zadania przy
pomocy Urzędu, którego jest kierownikiem (art. 33 ust. 1 i 3 ustawy). Odpowiedzialność za gospodarkę
finansową Urzędu, jako jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków
w zakresie kontroli wewnętrznej, spoczywa na Wójcie (kierowniku jednostki) zgodnie z art. 53 ust. 1
i art. 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

WNIOSKI POKONTROLNE

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie
art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wnosi o ich wykorzystanie celem usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości poprzez realizację niżej przedstawionych wniosków pokontrolnych oraz
podjęcie innych niezbędnych działań w celu niedopuszczenia do powstania podobnych
nieprawidłowości w dalszej działalności.

1. Powierzyć Skarbnikowi Gminy na piśmie obowiązki i odpowiedzialność w zakresie określonym
art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Przestrzegać obowiązku bieżącego aktualizowania polityki rachunkowości, w tym zakładowego
planu kont, stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości, dostosowując dokumentację
przyjętych zasad rachunkowości do przepisów prawa, jak również do potrzeb jednostki.

3. Przestrzegać zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych określonych w ustawie z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości, a w szczególności: .

a) zapewnić właściwy obieg dokumentów w zakresie środków trwałych umożliwiający
ujmowanie operacji gospodarczych dotyczących zwiększenia lub zmniejszenia stanu
środków trwałych w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego (miesiąca),
w którym zdarzenia nastąpiły, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości,

b) nadawać numery identyfikacyjne wystawianym dowodom księgowym, stosownie do art. 21
ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,

c) zapisów księgowych dokonywać ze wskazaniem rodzaju i numeru identyfikacyjnego
dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 2
ww. ustawy.

4. Przestrzegać uregulowań wewnętrznych związanych z gospodarowaniem mieniem -
zarządzenia Nr 120.43.2012 Wójta Gminy z dnia 17 września 2012 r. w sprawie gospodarki
majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy
w Bogorii, a w szczególności wystawiać dowody księgowe w zakresie likwidacji środków
trwałych.

5. Egzekwować obowiązek obejmowania inwentaryzacją drogą spisu z natury składników
aktywów, będących własnością Urzędu a powierzonych innym jednostkom przez te jednostki
i powiadamiania Urzędu przez te jednostki o wynikach spisu, stosownie do art. 26 ust. 2 ustawy
o rachunkowości.

6. Wydatków budżetowych dokonywać w granicach kwot określonych uchwałą budżetową oraz
planem finansowym, przy uwzględnieniu prawidłowo dokonanych przeniesień, zgodnie
z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady

-
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uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 3, art. 52
ust. 1 pkt 2 oraz art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

7. Rzetelnie dokonywać czynności sprawdzających mających na celu stwierdzenie formalnej
poprawności deklaracji na podatek od nieruchomości, stosownie do art. 272 pkt 2 ustawy
Ordynacja podatkowa.

8. W sprawozdaniach Rb-27S oraz Rb-PDP wykazywać prawidłowe kwoty skutków finansowych
z tytułu udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy, stosownie do § 9 ust. 1
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w związku z § 3
ust. 1 pkt 10 oraz § 8 ust 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie
budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej Załącznik Nr 39 do tego
rozporządzenia.

9. Nagrody jubileuszowe dla pracowników samorządowych wypłacać się niezwłocznie po nabyciu
prze pracownika samorządowego prawa do nagrody stosownie do § 8 ust. 5 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych.

10. Umowy skutkujące powstaniem zobowiązań pieniężnych przedkładać do kontrasygnaty
Skarbnikowi Gminy stosownie do art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym.

11. Przy naliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie pomniejszać dodatku stażowego
o dodatek wypłacany za czas niezdolności do pracy z powodu choroby stosownie do art. 4
ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej
w związku z § 6 i § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia
1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania
i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

12. Dokonać wypłaty pracownikom zaniżonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w łącznej
kwocie 452,38 zł brutto.

13. Wypłaty zryczałtowanych diet dla komisji wyborczych dokonywać na podstawie listy wypłat po
potwierdzeniu przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę

r- przewodniczącego właściwej komisji udziału w czynnościach związanych z przeprowadzeniem
głosowania i ustaleniem wyników głosowania.

14. Nie żądać od wykonawców dostarczenia wraz z. ofertą parafowanego wzoru umowy.
Od wykonawców żądać jedynie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15. Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu - wskazywane w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, stosownie do przepisów art. 36 ust 1 pkt 6 w związku art. 25 ust 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych - określać zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.

16. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, żądać złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
w okolicznościach wskazanych wart. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku
z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te
dokumenty mogą być składane.
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17. Dokonywać określenia wartości nieruchomości oddawanych w trwały zarząd przez
rzeczoznawcę majątkowego, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

18. Dokonać zmiany decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu przyjmując do podstawy
ustalenia wysokości opłat ceny nieruchomości określone w drodze szacunku przez
rzeczoznawcę majątkowego.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia
7 pażdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, oczekuje od Pana Wójta zawiadomienia
o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania, W terminie 30 dni od daty
otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wniosków zawartych w wystąpieniu służy prawo złożenia zastrzeżeń na podstawie art. 9 ust. 3
i ust. 4 przedmiotowej ustawy do tutejszego Kolegium, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14
dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Do wiadomości:
Rada Gminy w Bogorii

-
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