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w zawiązku z wystąpieniem pokomrolnym z dnia 12 lipca 2019 roku przedkładam informację
dotyczącą działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych przez
zespół kontrolny.
Na wstępie pragnę jednak wyrazić żal związany z zaniechaniem przez Kolegium Izby
analizy naszych zastrzeżeń i powołanie się wyłącznie na zapis art. 9 ust. 4 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych (podczas, gdy art. 7a ust. l ustawy również powinien
być podstawą wykładni i stosowania).
W naszej ocenie, zespół kontrolny przyjął błędną wykładnię, co do terminu od jakiego
należy weryfikować wykonanie zaleceń poprzedniej kontroli - gdyby uwzględniono nasze
zastrzeżenia wymiar realizacji miałby inny poziom.
Na marginesie dodam, że podjęliśmy działania, poprzez kontakt z wiodącymi
kancelariami prawnymi w Polsce, w celu wyjaśnienia powyższych wątpliwości.
Przechodząc do meritum, informuję o działaniach będących następstwem wskazań
Regionalnej Izby Obrachunkowej:
ad. l
Zalecono Skarbnikowi Gminy bezwzględnie przestrzegać planu finansowego określonego
uchwałą Rady Miejskiej.
Wobec Skarbnika podjęto działania dyscyplinujące i zastrzeżono, w przypadku powtórzenia
się nieprawidłowości, możliwość wniesienia do Rady Miejskiej wniosku o odwołanie
z pełnionej funkcji,
ad. 2
Tutejszy Urząd przestrzega terminowości opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Dojście do takiej sytuacji trwało kilka lat i obecnie stało się priorytetem
wydatkowym,
ad. 3
Zalecenie przyjęto do realizacji i planuje się zaprzestanie dysponowania w danym roku
środkami finansowymi z tytułu subwencji oświatowej przeznaczonej na dochody następnego
roku.
ad. 4
Odnosząc się do wskazanego zalecenia podtrzymujemy nasze stanowisko, że działania Gminy
nie są sprzeczne z zapisem art. 264 ust. 5 ustawy o finansach publicznych - ta dyspozycja ma
jedynie na celu płynne, techniczne rozliczenie debetu i nie stanowi umocowania (ani

zabezpieczenia) do dysponowania rachunkiem bankowym (słuszność naszych działań
potwierdza opinia RIO w Krakowie).
Niemniej jednak, podjęliśmy kroki w celu całkowitego wyeliminowania powyższej formy
wspomagania budżetu Gminy - problem zniknie w sposób naturalny.
Na marginesie dodam, że wystąpiliśmy do odpowiedniego Ministra i kancelarii prawnych
o uzyskanie w tym zakresie jednolitego stanowiska, celem usunięcia rozbieżności oraz
zapewnienia jednolitości interpretacyjnej wykładni prawa, a tym samym zagwarantowania
przestrzegania konstytucyjnej równości kontrolowanych przez RIO podmiotów wobec prawa.
ad. 5
Gmina Łabiszyn konsekwentnie stara się realizować wnioski pokontrolne wydawane przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. Dowodem na powyższe może być fakt, że
wystąpienie pokontrolne Nr RIO - KF-4104-12/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. zawierało 63
zalecenia, a kontrola sprawdzająca wskazała niedociągnięcia już tylko w 4 obszarach.

