Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy

RIO/KF/4104/24/2004

Bydgoszcz, dnia 24.08.2004 r.

Pan
Leonard Maciejewski
Starosta Powiatu Inowrocławskiego
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że w okresie od 15.04 do 30.06.2004 r. przeprowadzona
została na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego
regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków
Kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167 poz. 1747), kontrola problemowa
gospodarki finansowej w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, udokumentowanej
protokółem Nr RIO/KF/25/24/2004.
W toku czynności kontrolnych stwierdzono nieobjęcie przez Starostwo Powiatowe
w Inowrocławiu kontrolą co najmniej 5 % wydatków Domu Pomocy Społecznej w
Inowrocławiu poniesionych w kontrolowanym roku budżetowym.
Przedstawiając powyższe proszę Pana Starostę o podjęcie działań mających na celu
wyeliminowanie wyżej wymienionej nieprawidłowości.
W związku z powyższym proszę o:
1. Dokonywanie kontroli co najmniej 5 % wydatków Domu Pomocy Społecznej
w Inowrocławiu oraz w innych jednostkach podległych i nadzorowanych przez Powiat w
każdym kolejnym roku budżetowym, zgodnie z przepisami art. 127 ustawy o finansach
publicznych.
Zgodnie z art. 9, ust. 3 powołanej na wstępie ustawy, uprzejmie proszę
o poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sposobie wykonania
zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia.

Przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych niezgodnych z prawdą
podlega karze określonej w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
Stosownie do art. 9 ust. 3 wymienionej ustawy od niniejszego wystąpienia
pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby w terminie
14 dni od daty otrzymania wystąpienia, z tym że podstawą wniesienia zastrzeżenia może
być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe
zastosowanie.
Zastrzeżenia wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby na warunkach określonych w
ust. 4 i 5 art. 9 wymienionej ustawy.

Zastępca Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
mgr Włodzimierz Bartkowiak

Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Powiatu w Inowrocławiu
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