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W związku z pismem z dnia 2 sierpnia 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa

w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. l ust. l ustawy z dnia 7 października 1992 r.

0 regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, póz. 577 ze zm.) izby są

państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej m.in. jednostek samorządu

terytorialnego.

Zakres podmiotowy nadzoru sprawowanego przez regionalne izby obrachunkowe

określa przepis art. l ust. 2 ustawy, natomiast zakres przedmiotowy określa przepis art. 11

ust. 1. Nadzorem objęte są akty normatywne organów stanowiących - uchwały rad

1 sejmików oraz organów wykonawczych - uchwały zarządów i zarządzenia wójtów

(prezydentów, burmistrzów) w zakresie spraw finansowych. Nadzór nad samorządem

terytorialnym, stosownie do art. 171 ust. l Konstytucji RP może się opierać wyłącznie na

podstawie kryterium zgodności z prawem i oznacza badanie przez organ nadzoru, czy

działania organów jednostki samorządu terytorialnego były zgodne z prawem obowiązującym

w danym czasie, tj. w dniu podjęcia uchwały lub zarządzenia.

Nadzór nad uchwałami rad gmin podejmowanych na podstawie art. l la ustawy

o ochronie zwierząt (od l stycznia 2012 r.), dotyczące programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt oraz art. 7 ust. l pkt 3 ustawy z dnia

l



13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r, póz. 391)

określające, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie

zezwolenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami należy do właściwości wojewodów.

W toku działalności nadzorczej sprawowanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową

dokonywana jest z urzędu kontrola zaplanowania w uchwałach budżetowych wydatków na

zadania własne gmin, o których mowa w art. 11 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.). Prowadzona przez izby

kontrola ma na celu ustalenie czy zaplanowane wydatki w zakresie zapewniania opieki

bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniem są realizowane zgodnie z prawem.

Kompleksowe kontrole gospodarki finansowej gmin przeprowadzane są co najmniej raz na

cztery lata.

W związku z tym informację zawartą w Pani piśmie Izba traktuje jako sygnalizację,

która zostanie wykorzystana w toku kontroli kompleksowych gospodarki finansowej

wymienionych w piśmie gmin.

PREZES IZBY


