
UCHWAŁA NR 130/XIII/2019
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, 
poz. 506 z późn. zm.) w zwiazku z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1440),

Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. Przyjąć stanowisko w sprawie informacji otrzymanej od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych 
o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy poprzez zaniechanie prowadzenia 
audytu wewnetrznego w jednostce w latach 2017 - 2019 w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, który przekaże Rzecznikowi Dyscypliny 
Finansów Publicznych informację o stanowisku Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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Załącznik do Uchwały Rady Gminy  

nr  130/XIII/2019 z dnia 25.10.2019 r. 

 

Stanowisko w sprawie informacji  

Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych 

 

W związku z otrzymaną od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych informacją o 

ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

w dniu 25.10.2019 roku na sesji Rady Gminy Konopiska rozpatrywano sprawę dotyczącą 

ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Konopiska w 

temacie zarzutu zaniechania prowadzenia audytu wewnętrznego w latach 2017 – 2019, 

pomimo przekroczenia progu obligatoryjnego prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce, 

o którym mowa w art. 274 ust. 3 uofp (przekroczenie w uchwale budżetowej jednostki 

samorządu terytorialnego kwoty dochodów i przychodów lub kwoty wydatków i rozchodów 

progu 40 mln zł). 

 Radni Gminy wysłuchali wyjaśnień p. Jadwigi Janik Skarbnika Gminy Konopiska oraz 

zapoznali się z pismem p. Jerzego Żurka Wójta Gminy Konopiska złożonym na ręce 

Przewodniczącego Rady Gminy, zawierającym omówienie przedmiotowej sprawy. Poniżej 

przedstawione są fakty i wnioski wynikające z ich analizy. 

W latach 2017-2019 Gmina Konopiska przekroczyła próg obligatoryjnego prowadzenia 

audytu wewnętrznego w jednostce, o którym mowa w art. 274 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych (przekroczenie w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwoty 

dochodów i przychodów lub kwoty wydatków i rozchodów progu 40 min zł), i tak wartości te 

wyniosły: 

• w roku 2017 43 633 541,32 zł 

• w roku 2018 49 212 631,74 zł 

• w roku 2019 59 513 005,67 zł. 

 

W dniu 01.03.2016 roku została podpisana z Biegłym Rewidentem Wandą Kamińską 

umowa, na podstawie której Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na rzecz 

Zleceniodawcy czynności z zakresu kontroli zarządczej oraz realizowanie audytu 

wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Umowa ta była aneksowana w dniu 

14.12.2016 z terminem do 30.06.2017 roku oraz w dniu 21.06.2017 roku z terminem do 

30.11.2017 roku. 

Pod koniec upływu terminu obowiązywania aneksu nr 2 ww. umowy, w dniu 30.11.2017 

roku została podpisana z tą samą osobą umowa na przeprowadzenie audytu wewnętrznego 

w jednostkach organizacyjnych Gminy Konopiska. Umowa obowiązywała w okresie od 

01.12.2017 roku do 31.12.2018 roku. Umowa ta była aneksowana w dniu 11.12.2018 roku i 

przedłużała okres realizacji umowy do 31.12.2019 roku. 

 
 

Odnosząc się do powyższych umów wraz z aneksami, Radni Gminy ustalili, iż audyt 

wewnętrzny w Gminie Konopiska był przeprowadzany przez biegłego rewidenta - osobę 

zatrudnioną na umowę zlecenie do realizacji tego zadania, a okres obowiązywania umowy 

obejmował przedmiotowe lata 2017-2019.  

 Radni Gminy badając umowę i jej wpływ na dyscyplinę finansów publicznych, nie 

znaleźli podstaw do postawionych zarzutów o naruszenie, ponieważ audyt wewnętrzny w 

latach 2017 – 2019 był i jest przeprowadzany. 
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W świetle powyższych ustaleń Rada Gminy Konopiska stwierdza, iż Wójt Gminy Konopiska 

podpisując przedmiotową umowę, nie naruszył dyscypliny finansów publicznych. 

Wobec powyższego zawiadomienie skierowane do Rzecznika Dyscypliny Finansów 

Publicznych nie miało uzasadnienia faktycznego i prawnego. 
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