
 Kielce, dn. 23.09.2015 r. 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WKGF 
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU 

 
I. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu z działalności kontrolnej za 2014 rok – wg 
stanu na dzień 31.12.2014 r. – w Wydziale Kontroli zatrudnionych było ogółem 21 osób - 
20,8 etatu, w tym:  
 Naczelnik WK, 

 Główny inspektor kontroli – 4 etaty, 
 Starszy inspektor kontroli – 4 etaty,  

 Inspektor kontroli - 5,8 etatów,  
 Młodszy inspektor kontroli - 5 etatów,  

 Specjalista – 1 etat dla czynności związanych z bieżącą obsługą Wydziału.  
 

 Według stanu na dzień 30.06.2015 r. w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej 
zatrudnionych było 22 osoby - 21,8 w przeliczeniu na etaty w tym: 

 Naczelnik WK, 
 Główny inspektor kontroli – 4 etaty, 

 Starszy inspektor kontroli – 4 etaty,  
 Inspektor kontroli - 5,8 etatów,  

 Młodszy inspektor kontroli - 6 etatów,  
 Specjalista – 1 etat dla czynności związanych z bieżącą obsługą Wydziału.  

 
 Średni staż pracy inspektorów kontroli ogółem wynosi 15,45 lat, w tym w Izbie 7,55 
lat. Relatywnie jednak odsetek inspektorów z małym stażem pracy jest znacząco wyższy, dla 
przykładu wśród 11 inspektorów kontroli zatrudnionych w Izbie do lat 3 średni staż ich pracy 
wynosi 1,8 lat, natomiast tylko dla 4 inspektorów z dużym stażem pracy w Izbie wynosi on 
19,25 lat.  

 
 Według założeń określonych Załącznikiem Nr 1 do Ramowego Planu Pracy na 2015 
rok optymalne zatrudnienie w WKGF to 22 inspektorów bezpośrednio przeprowadzających 
czynności kontrolne w jednostkach samorządu terytorialnego. Po uwzględnieniu zmian 
kadrowych, faktyczne zatrudnienie WKGF na koniec I półrocza 2015 r. to 19,8 inspektorów 
w tym: 
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 jeden inspektor kontroli nieprzerwanie od 04.08.2014 r. przebywa na zwolnieniu 
lekarskim a następnie na urlopie macierzyńskim,  

 jeden inspektor kontroli odbywa aplikację radcowską pozostając do dyspozycji 
Wydziału w wymiarze na 4/5 etatu.  

 
 Z uwagi na znaczną fluktuację zatrudnienia z punktu widzenia optymalnej struktury 
kadro – merytorycznej wydziału mającą niewątpliwy wpływ na wykonanie planu pracy oraz 
wskazane wyżej przesłanki do wyliczenia inspektorodni na 2015 rok przyjęto uśredniony stan 
zatrudnienia wydziału - 17 inspektorów kontroli, bez różnicowania ich stażu pracy, 
doświadczenia zawodowego, kwalifikacji i poziomu wiedzy w relacji do obowiązujących 
wewnętrznych norm czasu pracy 1 inspektora na kontrolę.  
 
 Zatem wykorzystanie czasu pracy w I półroczu 2015 roku dla relatywnie 17 
inspektorów zatrudnionych w WKGF przedstawia się następująco: 
 

 
Wyszczególnienie 

Czas pracy w  
I półroczu 2015 r.  
w/g inspektorodni 

(w dniach) 

Średni czas na 
inspektora 
(w dniach) 

1. Czas trwania czynności kontrolnych 
 

2052 120,7 

2. Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe 
 

154 9,1 

3. Szkolenia, narady pokontrolne  
 

42 2,5 

4. Zwolnienia lekarskie 
 

99 5,8 

5. Inne nieobecności (tj.: wezwania na 
przesłuchania do sądu, prokuratury, komendy 
policji, urlop macierzyński, badania okresowe, 
zajęcia w ramach aplikacji radcowskiej) 

89 5,2 

Ogółem:  
 

2436 143,3 

 
 Z ogólnej ilości 2436 inspektorodni – 2052 inspektorodni zostało wykorzystanych 
bezpośrednio na czynności związane z przeprowadzaniem kontroli w terenie. Stanowi to 84,2 
% ogólnej liczby inspektorodni.  
 
 
II. Realizacja zadań kontrolnych Wydziału za I półrocze 2015 roku określonych 
Załącznikiem Nr 1 „Założenia planu kontroli na 2015 rok” zatwierdzonym Uchwałą Nr 
115/2014 Kolegium RIO z dnia 16 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco: 
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Wyszczególnienie Zaplanowano 

na 
2015 rok 

Wykonano 

w 
I pół. 2015 roku 

Kontrole kompleksowe, z tego: 29 kontroli 15 kontroli 

a) Województwo - - 

b) Miasto - powiat - - 

c) Gminy miejskie 3 kontrole 2 kontrole 

d) Gminy miejsko-wiejskie 8 kontrole 5 kontroli 

e) Gminy wiejskie 18 kontroli 8 kontroli 

f) Powiat - - 

 
Podkreślić należy, że w okresie I kwartału 2015 r. inspektorzy Wydziału Kontroli 

przeprowadzali jeszcze 7 kontroli kompleksowych uwzględnionych w ramowym planie pracy 
na 2014 rok (miasto na prawach powiatu - UM Kielce, gminy wiejskie - UG Łubnice, UG 
Mniów, UG Nowy Korczyn, UG Pacanów, UG Pawłów i UG Solec Zdrój) oraz 1 kontrolę 
problemową (Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy). Przedmiotowe kontrole zostały 
rozpoczęte w 2014 roku, a zakończyły się w ciągu I kwartału 2015 r. Najdłużej, bo do końca 
pierwszego kwartału realizowana była kontrola kompleksowa Miasta Kielce z uwagi na 
zaistnienie istotnych przyczyn obiektywnych niezależnych od Izby, a wynikłych z trybu 
przeprowadzonej kontroli.   

 
W I półroczu 2015 roku z bieżącego planu kontroli inspektorzy WKGF przeprowadzili 
łącznie 18 kontroli (zał. nr 1), z tego: 
* 15 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej gmin (2 kontrole gmin miejskich, 
5 kontroli gmin miejsko-wiejskich, 8 kontroli gmin wiejskich), 
* 3 kontrole doraźne poza przyjętym planem wynikające z bieżących potrzeb.  
Rodzaj 
kontroli 

Kontrole 
rozpoczęte w 
2014 r. a 
kontynuowane 
i zakończone 
w 2015 r. 

Plan na 2015 r. Kontrole rozpoczęte w 2015 r. Razem 

Zakończone w 
I półroczu 
2015 r. 

Kontynuowane 
w III kwartale 
2015 r. 

Kontrole 
kompleksowe  

7 29 7 8 15 

Kontrole 
problemowe 

1 5 --- --- --- 

Kontrole 
doraźne 

--- --- 3 --- 3 

Razem 8 34 10 8 18 
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III. W okresie I półrocza 2015 r. wysłano do kontrolowanych jednostek 19 wystąpień 
zawierających 412 wniosków pokontrolnych z tego z kontroli przeprowadzonych: 
* w 2013 roku - 1 wystąpienie zawierające 15  wniosków (UM Ostrowiec Świętokrzyski) - 
wyjaśnienia przedstawiono na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 27 marca 2015 r., 
* w 2014 roku - 11 wystąpień zawierających 289 wniosków,  

* w 2015 roku - 7 wystąpień zawierających 108 wniosków,  
Łącznie: wysłano 19 wystąpień zawierające 412 wniosków. 

 
Wszystkie wystąpienia pokontrolne przesłano kierownikom kontrolowanych jednostek 
w terminie do 60 dni od przekazania protokołu kontroli zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 
roku, poz. 1113 ze zm.) i w żadnym przypadku nie przekroczono tego ustawowego terminu.  

 
 
IV. Średni czas trwania planowanych w 2015 roku kontroli przeprowadzonych w okresie 

I półrocza 2015 roku (przy uwzględnieniu 7 kontroli kompleksowych i 1 kontroli 
problemowej przeprowadzonych do końca I kwartału 2015 r., a zaliczonych do planu roku 
2014) przedstawia się następująco: 

 
 

Wyszczególnienie 
Czas pracy w I półroczu 2015 

roku w/g inspektorodni 
przeznaczony na kontrole w 
jednostkach kontrolowanych 

(w dniach) 

Średni czas trwania 
1 kontroli 
(w dniach) 

Czas trwania kontroli, w tym: 1824 70,15 
1) Kontrole kompleksowe 1796 81,64 
2) Kontrole problemowe 3 3,00 
3) Kontrole doraźne  25 8,33 

 
 Z powyższego wynika, że faktyczny średni czas trwania jednej kontroli w I półroczu 
2015 roku wynosił 70,15 dni łącznie dla wszystkich kontroli (kompleksowe, problemowe, 
doraźne) przeprowadzonych w okresie całego I półrocza 2015 r. 

 
 
V. Średni czas trwania planowanych w 2015 roku kontroli przeprowadzonych w okresie 

I półrocza 2015 roku (z wyłączeniem 7 kontroli kompleksowych i 1 kontroli problemowej 
przeprowadzonych do końca I kwartału 2015 r., a zaliczonych do planu roku 2014) 
przedstawia się następująco: 
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Wyszczególnienie 

Czas pracy w I półroczu 2015 
roku w/g inspektorodni 

przeznaczony na kontrole w 
jednostkach kontrolowanych 

(w dniach) 

Średni czas trwania 
1 kontroli 
(w dniach) 

Czas trwania kontroli, w tym: 1362 75,67 
1) Kontrole kompleksowe 1337 89,13 
2) Kontrole problemowe 0 0,00 
3) Kontrole doraźne  25 8,33 

 

 Z powyższego wynika, że faktyczny średni czas trwania jednej kontroli w I półroczu 
2015 roku wynosił 75,67 dni  dla kontroli objętych planem roku 2015. 

 
 
VI. W okresie I półrocza 2015 r. wysłano 11 zawiadomień do Rzecznika dyscypliny 
finansów publicznych w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z kontroli 
przeprowadzonych w 2014 i 2015 roku, które obejmowały łącznie 36 przypadków 
naruszenia dyscypliny. 

 
W głównej mierze powiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 

dotyczyły przesłanek określonych ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168), w szczególności 
zaś: 

 

 art. 18 pkt 2 – niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania 
z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo 
wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. (6 przypadków)  

 art. 11 – dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego 
ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo 
z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów 
dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków. (5 przypadków) 

 art. 15 - zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, 
uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego 
upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań przez 
jst. (5 przypadków) 

 art. 18 pkt 1 – zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo 
przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami 
ustawy o rachunkowości. (4 przypadki) 

 art. 18b pkt 1 - niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli zgodności 
operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym lub kompletności 
i rzetelności dokumentów dotyczących takiej operacji, jeżeli miało ono wpływ na 
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dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie 
finansowym jednostki sektora finansów publicznych. (3 przypadki) 

 art. 14 pkt 1, 2, 3 - nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów 
publicznych składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na 
Fundusz Pracy. (3 przypadki) 

 art. 18 ust. 2 - niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania 
z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo 
wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej.  (3 przypadki) 

 art. 14 pkt 5 - nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych 
wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo ich 
opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia. (2 przypadki) 

 art. 16 ust. 1 - niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów 
publicznych, w tym zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych w tym 
obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata 
odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności. (2 przypadki) 

 art. 18 b pkt 2 - niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli zgodności 
operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym lub kompletności 
i rzetelności dokumentów dotyczących takiej operacji, jeżeli miało ono wpływ na 
zaciągnięcie zobowiązania niemieszczącego się w planie finansowym jednostki 
sektora finansów publicznych. (2 przypadki)  

 art. 8 pkt. 3 - nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu. 
(1 przypadek) 

 
 
VII. W wyniku działalności kontrolnej w okresie I półrocza 2015 roku Wydział Kontroli 
Gospodarki Finansowej skierował łącznie 100 pism adresowanych m. in. do: 

 
Ministerstwo Finansów,  – 2  pisma: 

 przesłanie informacji na temat zaciągania przez jednostki samorządu terytorialnego 
z obszaru Województwa Świętokrzyskiego zobowiązań w instytucjach 
parabankowych. 

 
Urząd Kontroli Skarbowej – 16  pism: 

 dotyczących sygnalizacji, że ujawnione nieprawidłowości w toku postępowania 
kontrolnego UKS w jednostkach samorządu terytorialnego, tj.: Województwo 
Świętokrzyskie, Powiaty (Jędrzejowski, Kielecki ziemski, Konecki, Opatowski, 
Pińczowski, Staszowski - 2 pisma, Włoszczowski), Gminy (Bałtów - 2 pisma, Kije, 
Łączna, Małogoszcz, Solec - Zdrój, Starachowice) zawarte w przesłanych do tutejszej 
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Izby notach sygnalizacyjnych zostaną uwzględnione w trybie podejmowanych przez 
Izbę kontroli.   
        

Urząd Skarbowy – 5 pism, dot.: 

 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynów polegających na nierzetelnym 
i wadliwym prowadzeniu ksiąg rachunkowych - PGKiM Końskie - 2 pisma, UG 
Moskorzew.  

 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynów polegających na nierzetelnym 
i wadliwym prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz zawarcia w sprawozdaniach 
nierzetelnych danych - UG Słupia Jędrzejowska - 2 pisma.   

 
Wojewoda Świętokrzyski –  3 pisma: 

 przekazanie pisma zawierającego zawiadomienie o licznych przypadkach 
nieprawidłowości w rozliczeniach funduszy remontowych Wspólnot Mieszkaniowych 
z obszaru Miasta Kielce jakie wpłynęło do Izby za pośrednictwem Urzędu Kontroli 
Skarbowej w Kielcach.  

 przekazanie pisma, dotyczącego sugerowanych podejrzeń, że Burmistrz Miasta 
i Gminy Stopnica podał nieprawdę w oświadczeniu majątkowym złożonym 
Wojewodzie Świętokrzyskiemu.  

 przesłanie odpowiedzi wraz z informacją o wynikach kontroli doraźnej 
przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Busko - Zdrój w zakresie realizacji 
inwestycji na terenie Gminy Busko - Zdrój.  

 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – 1 pismo: 

 przesłanie pisma Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego "FILIPEX" w Kielcach 
w sprawie sugerowanych nieprawidłowości dotyczących przeprowadzanych 
konkursów na usługi codziennego utrzymania porządku i czystości w budynkach 
Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego z siedzibą w Chęcinach.  

 
Starosta, Prezydent, Burmistrz, Wójt –  43 pism, m.in. w sprawach: 

 przekazania w trybie art. 231, w związku z art. 232 pkt 2 KPA, pisma (skargi) osoby 
fizycznej na pracownika Urzędu Gminy w Tarłowie.  

 wniosku o przeprowadzenie kontroli kompleksowej w Gminie Chmielnik.  

 wniosku o przeprowadzenie kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta i Gminy 
Staszów.  

 pisma grupy radnych Rady Miejskiej w Bodzentynie w sprawie sugerowanych 
wątpliwości prawnych dotyczących audytu oraz zasad wyboru audytora 
wewnętrznego Miasta i Gminy Bodzentyn.  



 8

 pisma dotyczącego prowadzonej kontroli kompleksowej Gminy Sandomierz.  

 budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Goźlice, Zakrzów 
w kontekście ich finansowania i rozliczenia.  

 przekazania pisma mieszkańca Gminy Michałów w sprawie szeregu sygnalizowanych 
nieprawidłowości.  

 pisma Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego "Zalezianka" w sprawie 
sygnalizowanych nieprawidłowości przy wyliczaniu dotacji dla szkół.  

 sugerowanych nieprawidłowości polegających na niegospodarnym dysponowaniu 
mieniem publicznym przez Prezydenta Miasta Kielce.  

 ustosunkowania się do treści zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów 
publicznych w Gminie Oleśnica w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Oleśnica - etap II" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.  

 przesłania informacji na temat wykonania określonych wniosków pokontrolnych 
postawionych przez Izbę, zapytania o ich bieżącą realizację lub uzupełnienie bądź 
uszczegółowienie odpowiedzi - Starostwo Powiatowe (Jędrzejów, Kazimierza 
Wielka), Gminy (Bliżyn, Dwikozy, Fałków - 2 pisma, Imielno, Iwaniska, Jędrzejów, 
Kije, Klimontów, Końskie, Łagów, Łoniów, Masłów, Morawica, Moskorzew, 
Nagłowice - 2 pisma, Oksa, Piekoszów, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Tarłów, 
Wilczyce, Wiślica, Wodzisław, Wojciechowice, Zagnańsk, Złota). (30 pism) 

 monitu wobec braku odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne. (UG Moskorzew)  

 przesunięcia planowanej kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy Łączna. (2 pisma)  

 
Rada Miasta, Rada Miejska, Rada Gminy – 3 pisma, dot. przekazania przez Izbę: 

 w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na 
praktyki Burmistrza Miasta i Gminy Kunów związane z zatrudnieniem w ramach 
struktury Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie Kancelarii 
Adwokackiej.  

 w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na 
działalność Wójta Gminy Gowarczów w zakresie dotyczącym sugerowanego 
marnotrawstwa środków publicznych poprzez finansowanie rzekomo nie mających 
miejsca przedsięwzięć.  

 zarzutów wobec Wójta Gminy Łoniów w związku z jego zwłoką w dokonaniu 
płatności faktury za wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Skwirzowa.  

 

Sąd Rejonowy  - 2 pisma, w tym: 

 przesłanie protokołu z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy 
Opatów.   
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 wystąpienie o przekazanie informacji w związku z otrzymanymi przez inspektora 
kontroli wyjaśnieniami dotyczącymi sposobu rozpatrzenia spraw o zapłatę 
wniesionych przez Gminę Busko Zdrój.   

 

Prokuratura –  2 pisma: 

 przesłanie kserokopii wystąpienia pokontrolnego wraz z informacją o wykonaniu 
wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli doraźnej w Urzędzie Miasta 
i Gminy Opatów.  

 przesłanie wniosku o rozważenie możliwości wniesienia przez prokuratora skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na akt prawa miejscowego - uchwała Rady 
Miejskiej w Osieku w sprawie utrzymania limitu dopłat do wody pitnej dla 
indywidualnych odbiorców na terenie Miasta i Gminy Osiek ze środków ujętych 
w planie wydatków budżetu, która stanowi podstawę finansowania zakupu wody 
pitnej w ilości 5 m3 miesięcznie odbiorcom indywidualnym z terenu Gminy Osiek.   

 

Komenda Wojewódzka Policji –  2 pisma, w tym przesłanie: 

 dokumentacji z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta 
w Starachowicach w zakresie dotyczącym zawarcia umowy pomiędzy Gminą 
a Przedsiębiorstwem Wywozu Nieczystości Stałych "ALMAX" Sp. z o.o. w Radomiu 
na świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych powstających 
w gospodarstwach domowych z terenu Miasta Starachowice.  

 pisma mieszkańca Gminy Obrazów w sprawie sugerowanych nieprawidłowości 
w zakresie realizacji inwestycji drogowych celem wykorzystania służbowego.  

 
Komenda Powiatowa Policji –  1 pismo, dot.:   

 ustaleń kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Klimontów 
w zakresie sugerowanych nieprawidłowości przy realizacji inwestycji na terenie 
Gminy.  

 
Komisariat Policji w Radoszycach - 1 pismo: 

 odpowiedź na zapytanie o kontrolę umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej zadania pn. przebudowa Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach.  
 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1 pismo:  

 przesłanie informacji na temat liczby i wyników przeprowadzonych przez Izbę 
kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych na realizację 
zadań określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi w latach 2010 - 2014 r.  
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Fundacja ClientEarth Poland - 1 pismo: 

 odpowiedź w sprawie wniosku o przeprowadzenie kontroli w zakresie dotyczącym 
sugerowanych nieprawidłowości związanych z pobieraniem opłat miejscowych przez 
jednostki samorządu terytorialnego.  

 

Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka" - 1 pismo:  

 przesłanie wyjaśnień uzyskanych od Wójta Gminy Łączna w sprawie 
sygnalizowanych nieprawidłowości przy wyliczaniu dotacji dla szkół.  

 
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "FILIPEX" - 1 pismo:  

 odpowiedź na pismo w sprawie wniosku o przeprowadzenie kontroli w zakresie 
sugerowanych nieprawidłowości dotyczących postępowania konkursowego na usługi 
codziennego utrzymania porządku i czystości w budynkach Regionalnego Centrum 
Naukowo - Technologicznego z siedzibą w Chęcinach.  

 
Osoby fizyczne – 15  – dot., przesłania informacji, że:  

 pismo – skarga dot. praktyk Burmistrza Miasta i Gminy Kunów w trybie art. 227, 
w związku z art. 229 pkt 3 KPA przekazane zostało według kompetencji Radzie 
Miejskiej w Kunowie celem rozpatrzenia.  

 pismo – skarga na działalność Wójta Gminy Gowarczów w trybie art. 227, w związku 
z art. 229 pkt 3 KPA przekazane zostało według kompetencji Radzie Gminy 
w Gowarczowie.  

 pismo - skarga na pracownika Urzędu Gminy w Tarłowie w trybie art. 227, w związku 
z art. 232 pkt 2 KPA przekazane zostało według właściwości Wójtowi Gminy 
w Tarłowie.  

 w trakcie przeprowadzanej kontroli kompleksowej Miasta i Gminy Kielce został 
uwzględniony wniosek o przeprowadzenie kontroli w zakresie sposobu oraz trybu 
egzekwowania należności z tytułu opłat za przewóz środkami komunikacji publicznej 
w kontekście wykonania wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Kielcach.  

 sugerowane nieprawidłowości przy realizacji inwestycji na terenie Gminy Klimontów 
zostały uwzględnione w trakcie kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie 
Gminy Klimontów w okresie III kwartału 2014 r.  

 sygnalizowana pismem do Izby problematyka dotycząca szeregu sugerowanych 
nieprawidłowości w gospodarowaniu finansami Gminy Obrazów wg. kompetencji 
ustawowych zostanie uwzględniona w trakcie realizowanej kontroli kompleksowej 
Gminy. (2 pisma) 
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 w wykonaniu wniosku o kontrolę Izba przekazuje wyniki doraźnej kontroli 
przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Busko - Zdrój w zakresie realizacji 
inwestycji na terenie Gminy Busko - Zdrój.  

 w wykonaniu wniosku o kontrolę Izba przekazuje wyniki doraźnej kontroli 
przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie w zakresie wydatkowania 
środków finansowych przeznaczonych na pomoc społeczną za lata 2013 - 2014.  

 w wykonaniu wniosku o kontrolę Izba przekazuje wyniki kontroli przeprowadzonej 
w Urzędzie Gminy w Pacanowie w zakresie dokonywania wypłat diet radnym Gminy 
Pacanów.  

 wniosek o przeprowadzenie w trybie doraźnym kontroli w Urzędzie Gminy Krasocin 
w związku z uchylaniem się Gminy od obowiązku uiszczenia należności wynikającej 
z zawartej umowy cywilnej, nie może zostać rozpatrzony pozytywnie. 

 nie jest możliwe przeprowadzenie w trybie doraźnym kontroli przez Izbę zakresie 
zakupu w przetargu nieograniczonym działki położonej w Gminie Sędziszów.  

 w sprawie pełnienia funkcji inspektora nadzoru zadania inwestycyjnego pn.: Budowa 
ul. Jarzębinowej w Piekoszowie w latach 2010 - 2011 na podstawie zawartej z Gminą 
umowy cywilnej.  

 pismo w sprawie szeregu sugerowanych nieprawidłowości w działalności Gminy 
Michałów zostało przesłane Wójtowi Gminy z wnioskiem o zajęcie stanowiska 
a sygnalizowane zagadnienia zostaną uwzględnione w trybie kontroli Gminy 
Michałów.           

 w wyniku podjętych działań Izba przesyła odpowiedź Wójta Gminy Michałów 
dotyczącą nieprawidłowości w działalności Gminy.  
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Załącznik Nr 1  do sprawozdania 

z działalności kontrolnej WKGF 
za I półrocze 2015  roku 

 
I. Kontrole kompleksowe gospodarki finansowej gmin za 2014 rok i inne wybrane okresy:   

1) UM Sandomierz 
2) UM Starachowice 

3) UMiG Busko - Zdrój 
4) UMiG Chęciny 

5) UMiG Kazimierza Wielka 
6) UMiG Staszów 

7) UMiG Stopnica 
8)  UG Bogoria 

9) UG Łączna 
10) UG Gowarczów 

11) UG Górno 
12) UG Nowa Słupia 

13) UG Obrazów 
14) UG Raków 

15) UG Szydłów 
 

 
II. Kontrole doraźne: 

1) UMiG Osiek 
2) UG Moskorzew 

3) UG Pacanów 
 


