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Pani
Izabela Bojko
Wójt Gminy Nowa Sól
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, działając na podstawie
art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 561), przeprowadziła w okresie od 1 do 10 sierpnia 2018 r.
kontrolę problemową obejmującą wybrane zagadnienia dotyczące realizacji zadań w ramach
funduszu sołeckiego oraz udzielania zamówień publicznych w tym zakresie. Wyniki kontroli
omówiono i podpisano protokół w dniu 13 sierpnia 2018 r.
Zakresem kontroli objęto procedurę przyznania środków z funduszu sołeckiego na
2017 r. i 2018 r. oraz realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz udzielania
zamówień publicznych w tym zakresie, wykonywanych na podstawie wniosków zgłoszonych
przez sołectwo Lubieszów.
Kontrolujący stwierdził, iż Wójt przyjęła wnioski Sołectwa Lubieszów o przyznanie
środków z funduszu sołeckiego na 2017 i 2018 r., które powinny podlegać odrzuceniu, gdyż
nie zawierały one uzasadnienia zgodnego z wymogami art. 5 ust. 3 i art. 2 ust. 6 ustawy
z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.).
Stosownie do art. 2 ust. 6 tej ustawy środki funduszu przeznacza się na realizację
przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5, są zadaniami własnymi
gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Stosownie art. 5 ust. 5 ustawy o funduszu sołeckim wójt w terminie 7 dni od otrzymania
odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2 – 4, jednocześnie informując
o tym sołtysa. Osobą odpowiedzialną za tę nieprawidłowość jest Wójt.

W toku kontroli realizacji przedsięwzięć, wykonywanych na podstawie wniosku
Sołectwa Lubieszów o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2018 r. stwierdzono, iż
w odpowiedzi na wniosek sołtysa o przygotowanie zleceń do realizacji, działająca w ramach
upoważnienia Wójta – Skarbnik w piśmie z dnia 9 lipca 2018 r. odmówiła wystawienia
zleceń. Jako argumenty wskazano: zły stan techniczny obiektu (wiata na boisku) i brak
celowości przeprowadzenia naprawy obiektu; brak celowości naprawy drewnianego domku
na boisku z uwagi na istniejącą koncepcję Gminy dot. modernizacji boiska, ze wsparciem
Ministerstwa Sportu; planowaną wymianę koszy. Zadania dotyczące ułożenia płytek na placu
zabaw oraz skrzynki na przyłącze energetyczne na placu zabaw uznano za niezasadne.
Ustawa o funduszu sołeckim, po przyjęciu wniosku, o którym mowa w art. 5 ww. ustawy
nakłada na Gminę obowiązek realizacji zawartych w nim przedsięwzięć. Zgodnie
z art. 7 powyższej ustawy sołectwo

ma możliwość złożenia do wójta wniosku o zmianę

przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu, jednakże nie
wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia
31 października danego roku budżetowego.
Przyjęcie wniosku do realizacji ww. przedsięwzięć Rada Gminy wyraziła w załączniku
nr 7 do Uchwały Nr XLII/259/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej
Gminy Nowa Sól na 2018 r. Zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy o funduszu sołeckim uchwalając
budżet, rada gminy odrzuca wniosek, w przypadku gdy zamierzone przedsięwzięcia nie
spełniają wymogów określonych w art. 2 ust. 6 lub 7. Osobą odpowiedzialną za stwierdzona
nieprawidłowość jest Wójt.
Z ustaleń kontroli oraz wyjaśnień osób odpowiedzialnych wynika, że przyczyną
ww. nieprawidłowości jest niewłaściwa interpretacja przepisów prawa.
Jednocześnie informuję, że w przypadku nieprawidłowości o incydentalnym
charakterze lub wyeliminowanych w trakcie kontroli, po udzieleniu stosownego instruktażu,
nie formułowano wniosków pokontrolnych, a w pozostałym zakresie kontroli wymienionym
we wstępie wystąpienia nie stwierdzono nieprawidłowości.
Przedstawiając powyższe uwagi, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych wnoszę o:
1. Odrzucanie wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
niespełniających wymogów art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) zgodnie z art. 5 ust. 5 tej ustawy.
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2. Realizację przyjętych wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego,
zgodnie ze wskazanymi w nich przedsięwzięciami oraz uchwałą budżetową w tym
zakresie.
Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do
wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia
do Kolegium Izby.
Informację o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania
proszę przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze w terminie 30 dni od
dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
Prezes Izby

/-/
Ryszard Zajączkowski
Do wiadomości:
1. Rady Gminy Nowa Sól.
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