Lublin, 23 października 2013 r.
RIO – II – 601/67/2013

Pan Henryk Bielak
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
23-423 Potok Górny 116

Szanowny Panie Kierowniku
W dniach od 8 sierpnia do 18 sierpnia 2013 r. (z uzasadnionymi przerwami)
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie przeprowadziła problemową kontrolę gospodarki
finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Potoku Górnym w zakresie realizacji dochodów za
dostawę wody. Protokół kontroli podpisano 20 września 2013 r.
Poniżej podaję stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia oraz wnioski co do
sposobu ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113).
W załączniku do wystąpienia pokontrolnego wskazuję osoby odpowiedzialne za
stwierdzone nieprawidłowości.
1.

Niedostosowanie postanowień umów zawartych z odbiorcami wody do obowiązujących
przepisów w zakresie terminów płatności należności – str. 3 protokołu.
Dostosować postanowienia umów zawartych z odbiorcami wody do przepisów § 17
ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886),
w związku z przepisami art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858 z późn. zm.).

2.

Niepodejmowanie skutecznych czynności zmierzających do wyegzekwowania zaległych
należności z tytułu opłat za dostawę wody, skutkujące przedawnieniem roszczeń (w łącznej
kwocie 2.488,63 zł) – str. 4-6 protokołu.

Podejmować konsekwentne czynności mające na celu wyegzekwowanie należności ze
stosunków cywilnoprawnych, na podstawie przepisów Części Trzeciej „Postępowanie
egzekucyjne” ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Nie dopuszczać do przedawnienia roszczeń, mając na uwadze
przepisy art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2013 r., poz. 885 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 – 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:
Wójt Gminy Potok Górny

