Lublin, 8 listopada 2010 r.
RIO – II – 602/62/2010

Pan Henryk Mołdoch
Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Ulhówku
22 - 678 Ulhówek

Szanowny Panie Kierowniku,
Dnia 26 sierpnia 2010 r. inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie – Krystyna Dobrowolska – przeprowadziła problemową kontrolę gospodarki
Zakładu Usług Komunalnych w Ulhówku w zakresie rozliczeń Zakładu z budżetem gminy
Ulhówek. Protokół kontroli podpisano 14 września 2010 r.
Poniżej podaję stwierdzoną w trakcie kontroli nieprawidłowość oraz wniosek
co do sposobu jej wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z późn. zm).
1.

Nieterminowe odprowadzenie na rachunek budżetu gminy nadwyżki środków
obrotowych za 2009 r.
Różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na
koniec roku wpłacać do budżetu w terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania
finansowego (bilansu), stosownie do przepisów § 49 ust. 4 i 6 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek
budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu
postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U.
Nr 116, poz. 783 z późn. zm.), obowiązującego do czasu wejścia w życie
rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie przepisów art. 17 ust. 1

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.), zgodnie z przepisami art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241
z późn. zm.) – str. 2 protokołu.

Jeżeli uważa Pan, że wniosek ten narusza prawo przez błędną jego wykładnię
lub niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Panu – zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych – prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni od otrzymania tego wystąpienia.
Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych – jest Pan zobowiązany zawiadomić Izbę
o wykonaniu wniosku pokontrolnego lub o przyczynach jego niewykonania – w formie
pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Tekst Format
(*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl lub dyskietką) – w terminie 30 dni od daty doręczenia
Pani tego wystąpienia, mając na uwadze, że niezgodne z prawdą zawiadomienie o wykonaniu
wniosków jest zagrożone karą grzywny, w myśl przepisów art. 27 tej ustawy.

Jacek Grządka

Do wiadomości:
Wójt Gminy Ulhówek

