Lublin, 30 stycznia 2012 r.
RIO – II – 603/6/2012

Pan Mirosław Kutera
Wójt Gminy Trzeszczany
22 – 554 Trzeszczany

Szanowny Panie Wójcie
W dniach od 9 do 13 stycznia 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Lublinie przeprowadziła kontrolę sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych,
zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, skierowanym pismem Nr RIO – II – 601/23/2010
z 11 października 2010 r.
Protokół kontroli podpisano 13 stycznia 2012 r.
Kontroli poddano realizację 22 wniosków pokontrolnych (z 32 wydanych)
i stwierdzono, że 16 z nich zostało wykonanych (o nr 1.1., 1.4., 1.6., 2.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.6.,
3.1.8., 3.1.9., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 3.2.6., 3.2.7., 4.2., 4.4.), 2 zostały niewykonane częściowo
(o nr 3.1.7. - w zakresie niezawarcia w ogłoszeniu o kolejnym przetargu – terminu
poprzedniego przetargu oraz 4.1. - w zakresie prowadzenie ewidencji analitycznej do kont
011 „Środki trwałe” i 013 „Pozostałe środki trwałe”), natomiast 4 wnioski nie zostały
wykonane (o nr 1.2., 1.3., 3.1.11. i 3.2.3.).
Ponadto, w trakcie kontroli sprawdzającej ujawniono nieprawidłowości,
niebędące przedmiotem wystąpienia pokontrolnego, które podaję poniżej wraz ze sposobem
ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.).
W załączniku do wystąpienia pokontrolnego wskazuję osoby odpowiedzialne za
stwierdzone nieprawidłowości.
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1.

Niezamieszczenie w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
wszystkich wymaganych informacji – str. 4 protokołu.
W wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
zamieszczać odpowiednie informacje, wynikające z przepisów art. 35 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 z późn. zm.).

2.

Niepodanie do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do najmu lokalu
mieszkalnego – str 5 protokołu.
Podawać do publicznej wiadomości informację o lokalach mieszkalnych
przeznaczonych do wynajmu, zgodnie z postanowieniami pkt VII ppkt. 5 i 6 załącznika
Nr 1 do uchwały Rady Gminy Trzeszczany Nr VI/68/2003 z 24 kwietnia 2003 roku
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy.

3.

Pomniejszanie podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego
o nieprawidłowo ustalone wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności
w pracy – str. 6 protokołu.
Pracownikom korzystającym z usprawiedliwionej nieobecności w pracy
pomniejszać podstawę naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego
o wynagrodzenie za czas tej nieobecności, obliczone jak wynagrodzenie urlopowe,
tj. dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik
wykonywał pracę w okresie, za który została ustalona ta podstawa, a następnie mnożąc
tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie
pracownik przepracowałby w czasie nieobecności w ramach normalnego czasu pracy,
zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie
pracował, stosownie do przepisów § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu
wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz
ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.), w związku
przepisami § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996
r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz
wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków
wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w ustawie
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z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289 z późn. zm.).
Jeżeli uważa Pan, że wśród wniosków zawartych w tym wystąpieniu są takie,
które naruszają prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
przysługuje Panu – zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
– prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
w ciągu 14 dni od otrzymania tego wystąpienia.
Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych – jest Pan zobowiązany zawiadomić Izbę
o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania – także
w odniesieniu do wniosków niewykonanych lub częściowo niewykonanych, zawartych
w wystąpieniu pokontrolnym Nr RIO – II – 601/23/2010 o nr 1.2., 1.3., 3.1.7., 3.1.11., 3.2.3.
i 4.1 – w formie pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich
Text Format (*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl), w terminie 30 dni od daty doręczenia
Panu tego wystąpienia, mając na uwadze przepisy art. 27 tej ustawy.

Jacek Grządka

Do wiadomości:
Rada Gminy Trzeszczany

