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Zgodnie z treścią  art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2137) zawiadamiam o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak 
WK.0913.1500.38.K.2020 z dnia 4 marca 2021r. 

W zakresie sprawy opisanej w pkt 1 wystąpienia zobowiązuję  się  do dokonywania zmian w 
planie dochodów budżetowych, wynikających ze zmian kwot subwencji związanych z 
podziałem rezerwy subwencji ogólnej. 

Jeżeli chodzi o pkt 2 wystąpienia to zobowiązałem odpowiedzialnych merytorycznie 
pracowników do przestrzegania określonych uchwałą  budżetową  limitów zaciągania 
zobowiązań  na realizację  zadań  inwestycyjnych. 

W zakresie wniosku nr 3 wystąpienia, zobowiązuję  się  w przyszłości do przyznawania 
dodatku specjalnego pracownikom wyłącznie z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków 
służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. 

W przypadku punktu 4 to deklaruję  w przyszłości realizowanie czynności z zakresu prawa 
pracy zleconych przez osobę  wyznaczoną  do wykonywania wobec mnie tych czynności. 

W zakresie sprawy przedstawionej w pkt. 5 zobowi170em podległych pracowników do 
wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego należnego nauczycielowi zatrudnionemu w 
okresie od stycznia do czerwca 2017r. na  umowę  na zastępstwo w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 3 w Świdwinie, a także zobowiązałem do wypłacania jednorazowego 
dodatku uzupełniającego wszystkim uprawnionym nauczycielom. 



W sprawach opisanych w punktach 6 i 7 wystąpienia pokontrolnego zgłosiłem dnia 18 marca 
br. w oparciu  przepisy ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych zastrzeżenia. 

Jeżeli chodzi o pkt 8 wystąpienia to zobowiązałem podinspektora ds. planowania i podatków 
do prawidłowej weryfikacji danych podlegających wykazaniu w jednostkowych 
sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S, a Kierownika Wydziału Planowania i Finansowo - 
Budżetowego zobligowałem do rzetelnego nadzoru nad przestrzeganiem zasad określonych 
Instrukcją  sporządzania sprawozdań  budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego. 

W zakresie sprawy opisanej w pkt 9 wystąpienia to deklaruję  przestrzeganie obowiązku 
zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu w przyszłości zarządu mieniem 
komunalnym i jego ochrony. 

W sprawie przedstawionej w punkcie 10 wystąpienia pokontrolnego zgłosiłem dnia 18 marca 
br. w oparciu o przepisy ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych zastrzeżenia. 

Odnosząc się  do pkt II wystąpienia informuję, że zobowiązałem odpowiedzialnych 
merytorycznie pracowników do rzetelnego ustalania wartości początkowej wszystkich 
środków trwałych. 

W przypadku pkt 12 począwszy od 1 stycznia 2021r. rozrachunki z tytułu opłat za zezwolenie 
na sprzedaż  napojów alkoholowych zostały ujęte na ewidencji konta zespołu 2. Ponadto 
w celu wyeliminowania wskazanych nieprawidłowości w przyszłości zobowiązałem 
podinspektora ds. księgowo - kasowych do prowadzenia pozabilansowej ewidencji 
analitycznej wniesionych zabezpieczeń  należytego wykonania umów w sposób zapewniający 
ustalenie ich stanu. Zobowiązałem również  Kierownika Wydziału Planowania i Finansowo - 
Budżetowego do rzetelnego nadzoru nad pracą  wykonywaną  przez pracowników Wydziału. 

Natomiast odpowiadając na pkt 13 wystąpienia informuję, że zobowiązałem 
odpowiedzialnych pracowników do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi dotyczących ustalania wysokości 
wadium, konieczności wskazywania w ogłoszeniach o przetargach oraz rokowaniach, 
terminów przeprowadzenia wszystkich poprzednich przetargów, a także posługiwania się  
aktualnymi operatami szacunkowymi. 

Jestem przekonany, że podjęte działania spowodują, że w przyszłości nie wystąpią  
nieprawidłowości wykazane przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w czasie 
kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta świdwin. 
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