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Kontrolę przeprowadzili:

-  starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej izby Obrachunkowej w Opolu 

Iwona Frańczuk działająca na podstawie upoważnienia nr 20/2020 z dnia 13 marca 2020 r. 

w okresie od dnia 16.03.2020 r. do dnia 1.06.2020 r. (z przerwą w dniach: 18.03.2020 r., 1, 6 ,15 ,

29.04.2020 r., 13,15, 27.05.2020 r.); w okresie od 17.03.2020 r. do dnia 31.05.2020 r. poza siedzibą 

kontrolowanej jednostki na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz,ll. z 2020 r. poz. 374 ze zm.),

-  inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Grzegorz Rus 

działający na podstawie upoważnienia nr 21/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w okresie od dnia

20.03.2020 r. do 1.06.2020 r.; w okresie od 20.03.2020 r. do 31.05.2020 r. poza siedzibą 

kontrolowanej jednostki na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.),

-  młodszy inspektor kontroli gospodarki finansow ej Regionalnej izby Obrachunkowej w Opolu 

Katarzyna Gruntowska działająca na podstawie upoważnienia nr 25/2020 z dnia 23 marca 2020 r. 

w okresie od dnia 24.03.2020 r. do 11.05.2020 r. (z przerwą w dniach: 26.03.2020 r., 2, 6, 7,9,10,

14.04.2020 r., od 17.04.2020 r. do 11.05.2020 r.) poza siedzibą kontrolowanej jednostki na podstawie 

art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Zakres kontroli:

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2019 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2012-2018 

i 2020 obejmująca następujące zagadnienia:

1. Ustalenia ogólnoorganizacyjne

2. Księgowość i sprawozdawczość

3. Budżet jednostki samorządu terytorialnego

4. Gospodarka mieniem

5. Rozliczenia finansowe jst z jej jednostkam i organizacyjnym i

Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

1. Sybila Zimerman - Burm istrz
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