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Wystąpienie pokontrolne
Informuję, że działając na podstawie art. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych , w okresie od 24 czerwca do 1 lipca 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie przeprowadziła kontrolę doraźną gospodarki finansowej Gminy Barlinek w zakresie realizacji zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach
2019 i 2020.
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Protokół kontroli został przekazany Panu i podpisany w dniu 3 lipca 2020 r.
Ustalono, że wyboru wykonawcy na realizację w latach 2019 i 2020 zadania pn. Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Barlinek, na terenie
których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne dokonano w trybie przetargu nieograniczonego.
Z wybranym wykonawcą zawarto umowy:
1) w dniu 31 grudnia 2018 r. na wykonanie ww. zadania w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2019 r. za wynagrodzeniem 3 377 862,00 zł, tj. z przekroczeniem
o 743 062,00 zł limitu wydatków zaplanowanych na ten cel w budżecie jednostki
samorządu terytorialnego uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia
20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok
(2 634 800,00 zł), czym naruszono art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym2;
2) w dniu 23 grudnia 2019 r. na wykonanie ww. zadania w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2020 r., za wynagrodzeniem 4 356 039,60 zł, tj. z przekroczeniem
o 556 039,60 zł limitu wydatków zaplanowanych na ten cel w projekcie budżetu jednostki
samorządu terytorialnego na rok 2020 (3 800 000,00 zł), co było niezgodne z art. 60 ust. 2
pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 240 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych3.
Wymienione umowy zostały opatrzone kontrasygnatą Skarbnika, o której jest mowa
w art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 54 ust. 1 pkt 3a ustawy
o finansach publicznych4. Złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na umowach zapewniło
Burmistrza o zabezpieczeniu w budżecie Gminy środków finansowych na realizację
1

ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2137)
2
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.; Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.)
3
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
4
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.; Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
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wymienionych zadań. Za wskazane nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Skarbnik
– str. 6-14 protokołu kontroli.
W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości koniecznym jest
bezwzględne przestrzeganie obowiązujących norm prawnych oraz wykonanie poniższych
wniosków:
1. Składanie przez Skarbnika kontrasygnaty na dokumentach mogących spowodować
powstanie zobowiązań pieniężnych wyłącznie w ramach limitów wydatków ustalonych
uchwałą budżetową na realizacje zadań.
2. Zaciąganie przez Burmistrza zobowiązań pieniężnych do wysokości limitów wydatków
określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwałą
budżetową.
Wyrażam przekonanie, że przeprowadzone czynności kontrolne oraz powyższe wnioski
przyczynią się do poprawy gospodarowania środkami publicznymi.
Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Kolegium Izby, za moim pośrednictwem,
zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych, dotyczących zarzutów naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie w niniejszym wystąpieniu w terminie 14 dni od daty otrzymania tego wystąpienia.
Stosownie do przepisów art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
proszę o powiadomienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie 30 dni
od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych
lub przyczynach ich niewykonania.
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