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Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2006 r. 

 

1. Realizacja zadań w zakresie kontroli. 

 

Zatwierdzony uchwałą nr 2/6/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 
stycznia 2006 r. plan kontroli na 2006 r. zakładał przeprowadzenie 22 kontroli 
kompleksowych gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W dniu 28 
kwietnia na wniosek Kolegium Izby uchwałą nr 8/33/2006 dokonano zmian w planie kontroli, 
polegających na wprowadzeniu do planu dodatkowo kontroli kompleksowej w Związku Gmin 
– Unia Gmin Powiatu Nyskiego. Ponadto w dniu 18 lipca 2006 r. z uwagi na konieczność 
zrealizowania zadań w zakresie kontroli koordynowanych Kolegium RIO uchwałą nr 
11/45/2006 wprowadziło do planu 3 kontrole problemowe w związkach międzygminnych, tj. 
w Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, w Związku Gmin Prokado w Prószkowie oraz 
w Związku Wodno-Ściekowym w Ligocie Dolnej. 
Ostatecznie plan kontroli na 2006 r. przewidywał realizację 23 kontroli kompleksowych i 3 
kontroli problemowych. 
 

Rodzaj i ilość podjętych i zrealizowanych kontroli w 2006 r. 

Kontrole podjęte w 2006 r. 
 

Rodzaj kontroli Kontrole 
zakończ. 
w 2006 r. 

(rozp. w 2005 r.) 

Plan na 
2006 r. 

zakończone na 
dzień 31.12.2006 r. 

w toku na dzień 
31.12.2006 r. 

Kompleksowe 3  23 19 4 
Problemowe 1 3 3 — 
Doraźne 3 — 7 — 
Sprawdzające — — 6 — 

Razem 7 26 35 4 
 

Kontrole kompleksowe rozpoczęto i zakończono w 19 jednostkach: 
− w 5 gminach miejsko-wiejskich (Głubczyce, Kietrz, Lewin Brzeski, Niemodlin, 

Nysa), 
− w 8 gminach wiejskich (Cisek, Dąbrowa, Pakosławice, Pawłowiczki, Pokój, 

Popielów, Turawa, Zębowice), 
− w 5 powiatach (Brzeskim, Kędzierzyńsko-Kozielskim, Kluczborskim, 

Namysłowskim, Prudnickim), 
− w Związku Gmin Unia Gmin Powiatu Nyskiego. 

W 2006 r. zakończono również 3 kontrole kompleksowe rozpoczęte w IV kwartale 2005 r. (w 
gminie Bierawa, w powiecie Oleskim i w Województwie Opolskim). 
Do zakończenia w 2007 r. pozostały 4 kontrole rozpoczęte w IV kwartale 2006 r. (w gminach 
Korfantów, Lubsza, Reńska Wieś i w Powiecie Opolskim). 
Jak z powyższego wynika w 2006 r. na planowaną ilość 23 kontroli kompleksowych 
zrealizowano łącznie z kontrolami rozpoczętymi w 2005 r. i zakończonymi w 2006 r. 22 
kontrole. 
W 2006 r. rozpoczęto i zakończono przewidziane w planie 3 kontrole problemowe w 
związkach międzygminnych, realizowane jako kontrole koordynowane wynikające z ustaleń 
Komisji Koordynacji Krajowej Rady RIO. Zakres kontroli obejmował gospodarkę finansową 



tych związków. Ponadto zakończona została kontrola problemowa w gminie Krapkowice 
podjęta w IV kwartale 2005 r. dotycząca zadłużenia gminy. 
W 2006 r. realizowano również kontrole doraźne i sprawdzające nie objęte planem kontroli. 
Kontrole doraźne przeprowadzono w 7 jednostkach: 

− w mieście Opolu i w gminie Ozimek; kontrole zostały podjęte na wniosek posła RP i 
mieszkańca Opola w związku z sygnalizowanymi nieprawidłowościami w zakresie 
gospodarowania mieniem, 

− w gminach Kluczbork i Zawadzkie; kontrole podjęte na wniosek Wojewody 
dotyczyły skutków finansowych nieterminowego złożenia oświadczenia 
majątkowego i o zatrudnieniu małżonki w jednostkach organizacyjnych gminy, 

− w komunalnych spółkach prawa handlowego, tj. w Głubczyckim Towarzystwie 
Budownictwa Społecznego, w Głubczyckich Wodociągach i Kanalizacji i w Spółce 
Usługi Komunalne; kontrole realizowane na wniosek organów ścigania dotyczyły 
udzielania zamówień publicznych oraz wybranych zagadnień w zakresie gospodarki 
finansowej tych jednostek. 

Kontrole sprawdzające wykonania wniosków pokontrolnych przeprowadzono w gminach 
Domaszowice, Izbicko, Krapkowice, Lubrza, Wołczyn i w powiecie Nyskim. 
 Zestawienie kontroli podjętych i realizowanych w 2006 r. stanowi załącznik nr 1 do 
sprawozdania. 
2. Wyniki kontroli 
 
W wyniku przeprowadzonych kontroli w 56 jednostkach organizacyjnych stwierdzono łącznie 
891 nieprawidłowości (dla porównania w 2005 r. w 53 jednostkach organizacyjnych kontrole 
stwierdziły 901 nieprawidłowości). 
Kontrole obejmowały zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarki finansowej i 
udzielaniem zamówień publicznych, usystematyzowane wg grup tematycznych, 
przedstawionych w poniższym zestawieniu. 
 

Wyszczególnienie Ilość 
nieprawidłowości 

Struktura 
% 

        Ogółem, z tego: 891 100,0 
I      Ustalenia organizacyjne 73 8,2 
II     Księgowość i sprawozdawczość budżetowa 170 19,0 
III    Gospodarka pieniężna i rozrachunki 108 12,2 
IV    Wykonanie budżetu, w tym: 435 48,8 

− dochody i przychody 195 21,9 
− wydatki i rozchody 122 13,7 
− zamówienia publiczne 109 12,2 

V     Mienie komunalne 102 11,5 
VI   Zadania zlecone i realizowane w ramach 
        porozumień 

2 0,2 

VII  Rozliczenia j.s.t. z jednostkami organizacyjnymi 1 0,1 
 
 
Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w grupie zagadnień dotyczących wykonania 
budżetu, w zakresie realizacji dochodów i przychodów (łącznie 195 nieprawidłowości). 
Przeprowadzone kontrole wykazały m.in. nieustalenie w 10 jednostkach wymiaru podatku od 
nieruchomości bądź jego ustalenie niezgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami 



rady gminy, natomiast w 6 jednostkach nieustalenie bądź nieprawidłowe ustalenie wymiaru 
podatku rolnego. 
W 4 kontrolowanych jednostkach stwierdzono nieprawidłowe ustalenie wysokości 
zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych. W 12 jednostkach nie 
pobierano należnych opłat będących dochodami tych jednostek bądź pobierano je w 
nieprawidłowej wysokości. 
W wyniku wymienionych nieprawidłowości uszczuplone zostały dochody kontrolowanych 
jednostek łącznie o kwotę 508.541 zł. 
Kontrole ujawniły również szereg nieprawidłowości mających wpływ na terminowe 
pozyskiwanie dochodów. W 8 kontrolowanych jednostkach stwierdzono nieprawidłowe 
prowadzenie czynności windykacyjnych, a w 10 jednostkach nieterminowo doręczano 
decyzje wymiarowe bądź nieegzekwowano terminowego składania deklaracji podatkowych. 
Ponadto w 5 jednostkach stwierdzono naruszenie zasad gospodarki finansowej polegające na 
przeznaczaniu uzyskanych dochodów bezpośrednio na wydatki, co stanowi naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych stosownie do przepisu art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 
2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

W zakresie realizacji wydatków i rozchodów stwierdzono 122 nieprawidłowości.  
Badaniu poddano m.in. zagadnienia dotyczące prawidłowości dokonywania wynagrodzeń 
pracownikom oraz wykonawcom za usługi i roboty budowlane, w tym terminowość 
regulowania tych wynagrodzeń, wypłaty diet, udzielanie dotacji podmiotom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych, prawidłowość przekazywania środków na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych. 
W 22 kontrolowanych jednostkach stwierdzono niezgodne z obowiązującymi przepisami 
ustalanie i wypłacanie pracownikom wynagrodzeń zasadniczych, dodatków funkcyjnych i 
specjalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród jubileuszowych i innych 
nagród pieniężnych.  
Skutki finansowe stwierdzonych nieprawidłowości wyniosły łącznie 50.244 zł, z czego 
zawyżono bądź bezpodstawnie wypłacono pracownikom wynagrodzenia w kwocie 21.175 zł 
natomiast zaniżono o kwotę 29.069 zł. 
Kontrola prawidłowości wypłacania wynagrodzeń wykonawcom robót wykazała w 3 
jednostkach bezpodstawne wypłacenie kwoty 35.451 zł za niewykonane prace. 
W 7 jednostkach kontrole stwierdziły udzielanie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora 
finansów publicznych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym nierozliczenie otrzymanej dotacji w 
kwocie 5.925 zł, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 8 ust. 2 ustawy 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych). Ponadto kontrola 
ujawniła nieprawidłowości polegające na przekraczaniu kwot planowanych wydatków (w 11 
jednostkach) oraz przekroczeniu upoważnienia do zaciągania zobowiązań (w 6 jednostkach), 
w tym stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych z art. 11 ust. 1 i art. 15 ustawy 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Skutki finansowe nieprawidłowo dokonywanych wydatków powodujące uszczuplanie 
budżetów kontrolowanych jednostek wyniosły 121.420 zł. 
W związku ze stwierdzeniem bezpodstawnego sfinansowania niezrealizowanych robót do 
Prokuratury skierowano zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa z art. 231 kk. Podstawą 
przedmiotowego zawiadomienia było stwierdzone podczas kontroli dopuszczenie przez Wójta 
Gminy do wypłacenia wykonawcy robót kwoty 32.451,25 zł, która została naliczona i 
zafakturowana niezgodnie z postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia publicznego. 

W zakresie udzielania zamówień publicznych stwierdzono 109 przypadków 
naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych. Nieprawidłowości stwierdzono zarówno na 
etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w 



toku ich prowadzenia oraz na etapie zawierania umów. W 5 kontrolowanych jednostkach 
stwierdzono niesporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub sporządzenie 
jej w sposób nieprawidłowy, tj. niezawierającej określenia warunków udziału w 
postępowaniu oraz sposobu oceny ofert.  
W 6 jednostkach stwierdzono nieodrzucenie ofert niespełniających wymogów określonych 
przepisami lub niezgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, z czego w 2 
jednostkach, z uwagi iż do udziału w postępowaniu nie wpłynęła co najmniej jedna oferta nie 
podlegająca odrzuceniu, przetarg powinien być unieważniony. 
Kontrole wykazały ponadto naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień 
publicznych. W 7 jednostkach naruszono zasadę pisemności postępowania, w 3 jednostkach 
nie przestrzegano zasady zastosowania podstawowych trybów udzielania zamówień 
publicznych jakimi są przetarg nieograniczony i ograniczony, w 2 jednostkach naruszono 
zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji. Ponadto w 2 jednostkach stwierdzono 
udzielanie zamówień publicznych z pominięciem przepisów ustawy. 

Łączna wartość udzielonych zamówień z naruszeniem wymienionych zasad wyniosła 
1.464.158 zł, z czego wartość zamówień udzielonych z pominięciem przepisów ustawy 
wyniosła 942.020 zł. 
Przeprowadzone kontrole ujawniły również w 7 jednostkach naruszenie przepisów prawa 
przy zawieraniu umów, m.in. zawarcie umowy niezgodnie z treścią wybranej oferty, zawarcie 
umowy na czas nieokreślony oraz zawarcie umowy z pominięciem formy pisemnej.  
W związku z ujawnieniem nieprawidłowości stanowiących naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych skierowano 10 zawiadomień. 

W grupie zagadnień dotyczących księgowości i sprawozdawczości budżetowej 
stwierdzono 170 nieprawidłowości wynikających z naruszenia przepisów ustawy o 
rachunkowości, przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w 
sprawie szczegółowych zasad rachunkowości planu kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych 
oraz zakładowego planu kont. 
Stwierdzone naruszenia w 15 jednostkach dotyczyły nieprowadzenia wszystkich 
wymaganych ksiąg rachunkowych, w szczególności ewidencji analitycznej oraz zestawień 
obrotów i sald. W 17 jednostkach kontrole stwierdziły, iż księgowano operacje gospodarcze 
niezgodnie z zasadami rachunkowości lub niezgodnie z zakładowym planem kont. 
Brak bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych ujawniono w 8 kontrolowanych 
jednostkach, a ich nierzetelne prowadzenie w 7 jednostkach. 
Ponadto w 20 jednostkach stwierdzono niesporządzanie bądź nieprawidłowe sporządzanie 
sprawozdań budżetowych, w tym wykazywanie w sprawozdaniach danych niezgodnych z 
danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (art. 18 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych). 

W ramach kontroli zagadnień dotyczących gospodarki pieniężnej i rozrachunków 
stwierdzono łącznie 108 nieprawidłowości. 
Do najistotniejszych nieprawidłowości stwierdzonych w 15 kontrolowanych jednostkach 
należało nieterminowe regulowanie zobowiązań, w tym skutkujących zapłatą karnych odsetek 
i kosztów procesowych w łącznej wysokości 1.223.530 zł. W wyniku stwierdzenia 
wymienionych nieprawidłowości do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych skierowano 
2 zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z art. 16 ust. 1 ustawy o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz zawiadomienie do 
Prokuratury o popełnieniu czynu na szkodę interesu publicznego noszącego znamiona 
przestępstwa z art. 231 kk. Podstawą skierowania zawiadomienia do Prokuratury był m. in. 
fakt niedopełnienia przez byłych członków Zarządu kontrolowanej jednostki należytej 



staranności przy realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy oczyszczalni 
ścieków, poprzez nieuregulowanie należności za roboty dodatkowe oraz bezpodstawne 
pobranie zabezpieczenia należytego wykonania robót i kar umownych, co skutkowało zapłatą 
odsetek oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych w wysokości łącznej 1.212.115 zł. 
 
Ponadto w 11 jednostkach kontrole stwierdziły nieprawidłowe przeprowadzenie  
inwentaryzacji finansowych składników mienia i rozrachunków lub jej rozliczenie, a w 9 
jednostkach nieprawidłowe prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania. 

W grupie zagadnień dotyczących mienia komunalnego stwierdzono 102 
nieprawidłowości. 
Naruszenie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży nieruchomości, 
w szczególności naruszenie trybu przeprowadzenia przetargów, stwierdzono w 13 
kontrolowanych jednostkach. W 11 jednostkach nieopracowano planu wykorzystania zasobu 
nieruchomości. Również w 11 jednostkach nieprawidłowo przeprowadzono inwentaryzację 
rzeczowych składników majątkowych. W 12 kontrolowanych jednostkach stwierdzono 
niezachowanie szczególnej staranności przy gospodarowaniu mieniem komunalnym w 
wyniku m.in. nieustalenia czynszu dzierżawnego bądź nieaktualizowania stawek czynszu 
najmu i dzierżawy, nieaktualizowania operatów szacunkowych stanowiących podstawę 
ustalania opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego oraz nierzetelnego zawierania 
umów.  
Ponadto w 4 jednostkach kontrole wykazały naruszenie kompetencji rady gminy przy 
gospodarowaniu nieruchomościami. 
Przekroczenie upoważnienia w zakresie zbywania nieruchomości skutkowało skierowaniem 2 
zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 kk. 
W jednym przypadku podstawą złożenia zawiadomienia było stwierdzenie w kontrolowanej 
jednostce dokonania sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie rokowań, podczas gdy 
rada gminy upoważniła Wójta do sprzedaży wymienionej nieruchomości w drodze przetargu 
ustnego. W drugim przypadku podstawą złożenia zawiadomienia był fakt przekroczenia przez 
Burmistrza upoważnienia do zbywania nieruchomości komunalnej, składającej się z 
kilkunastu działek z których każda stanowiła odrębną nieruchomość. Zbycia ww. 
nieruchomości dokonano w drodze kolejnych rokowań dotyczących jednocześnie wszystkich 
działek bez ogłaszania i przeprowadzania przetargów na sprzedaż pojedynczych 
nieruchomości. 

W zakresie zagadnień dotyczących ustaleń organizacyjnych do powszechnie 
stwierdzonych nieprawidłowości, należało niewłaściwe opracowanie dokumentacji opisującej 
przyjęte zasady rachunkowości, w tym zakładowego planu kont, wykazu stosowanych ksiąg 
rachunkowych, dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera (art. 10 
ustawy o rachunkowości). Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono aż w 28 
jednostkach. 
Ponadto stwierdzono, iż w 11 jednostkach nieprzeprowadzono kontroli przestrzegania przez 
podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne, procedur kontroli finansowej na podstawie 
co najmniej 5% wydatków tych jednostek, do czego zobowiązują przepisy art. 187 ustawy o 
finansach publicznych. 
W 9 jednostkach niedostosowano regulacji wewnętrznych do obowiązujących przepisów 
prawa lub potrzeb jednostki. 
W jednej jednostce stwierdzono niezgodne z prawdą poinformowanie Izby o wykonaniu 
wniosków pokontrolnych, co skutkowało zawiadomieniem Prokuratury o popełnieniu czynu 
karalnego z art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 
Łącznie w wymienionej grupie zagadnień stwierdzono 73 przypadki naruszenia prawa. 



Najmniej nieprawidłowości kontrole stwierdziły w grupie zagadnień dotyczących 
zadań zleconych i realizowanych w ramach porozumień oraz w zakresie rozliczeń 
finansowych jednostek samorządu terytorialnego z ich jednostkami organizacyjnymi (3 
nieprawidłowości). Dotyczyły one braku rozliczenia otrzymanej dotacji, nieprawidłowego 
wypłacenia pomocy materialnej dla uczniów oraz niezatwierdzenia planu finansowego przez 
kierownika jednostki. 
Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania. 

Przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości było najczęściej nierespektowanie 
obowiązujących przepisów prawa lub ich nieznajomość oraz brak właściwego nadzoru ze 
strony kierownictwa kontrolowanych jednostek nad podległymi służbami. 
Na podstawie wyników kontroli do kontrolowanych jednostek skierowano 33 wystąpienia 
pokontrolne zawierające 277 wniosków do realizacji. 
W związku ze stwierdzeniem w 5 jednostkach ponownego naruszenia tych samych przepisów 
prawa, do kierowników jednostek wnioskowano o ukaranie osób winnych. 
Z uwagi na brak wyczerpujących informacji kierowanych do Izby o wykonanie wniosków 
pokontrolnych, w 6 przypadkach informacje te nie zostały przyjęte a do kierowników tych 
jednostek skierowano stosowne wystąpienia. 
W 2 przypadkach zawiadomiono Wojewodę o ujawnieniu w trakcie kontroli istotnych 
naruszeń przepisów prawa, wykraczających poza zakres gospodarki finansowej. 
W związku z ujawnieniem w wyniku kontroli 22 przypadków naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych skierowano 17 zawiadomień 
(ilość i rodzaj stwierdzonych naruszeń prawa zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania). 
Do Ministra Finansów skierowano 5 zawiadomień o nieprawidłowym wykazaniu w 
sprawozdaniach budżetowych danych stanowiących podstawę do naliczenia subwencji. 
Do Prokuratury skierowano 5 zawiadomień o stwierdzeniu istotnych naruszeń prawa, 
noszących znamiona przestępstwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

       do sprawozdania z działalności 
kontrolnej za rok 2006 

 
 
ZESTAWIENIE KONTROLI PODJĘTYCH I REALIZOWANYCH W 2006 

ROKU 

 

Rodzaje kontroli Stan realizacji kontroli 
na dzień 31.12.2006 r. 

 
Lp.  

Jednostki podlegające kontroli 
planowana pozaplanowa zakończona w toku 

1 2 3 4 5 6 
1. Miasto i Gmina Głubczyce kompleksowa  x  
2. Miasto i Gmina Kietrz kompleksowa  x  
3. Miasto i Gmina Korfantów kompleksowa   x 
4. Miasto i Gmina Lewin Brzeski kompleksowa  x  
5. Miasto i Gmina Niemodlin kompleksowa  x  
6. Miasto i Gmina Nysa kompleksowa  x  
7. Gmina Cisek kompleksowa  x  
8. Gmina Dąbrowa kompleksowa  x  
9. Gmina Lubsza kompleksowa   x 

10. Gmina Pakosławice kompleksowa  x  
11. Gmina Pawłowiczki kompleksowa  x  
12. Gmina Pokój kompleksowa  x  
13. Gmina Popielów kompleksowa  x  
14. Gmina Reńska Wieś kompleksowa   x 
15. Gmina Turawa kompleksowa  x  
16. Gmina Zębowice kompleksowa  x  
17. Powiat brzeski kompleksowa  x  
18. Powiat kędzierzyńsko-kozielski kompleksowa  x  
19. Powiat kluczborski kompleksowa  x  
20. Powiat namysłowski kompleksowa  x  
21. Powiat opolski kompleksowa   x 
22. Powiat prudnicki kompleksowa  x  
23. Związek Gmin Unia Gmin 

Powiatu Nyskiego 
kompleksowa  x  

24. Związek Gmin Śląska Opolskiego 
w Opolu 

problemowa  x  

25. Związek Gmin Prokado w 
Prószkowie 

problemowa  x  

26. Związek Wodno-Ściekowy w 
Ligocie Dolnej 

problemowa  x  

27. Miasto Opole  doraźna x  
28. Miasto i Gmina Kluczbork  doraźna x  
29. Miasto i Gmina Ozimek  doraźna x  
30. Miasto i Gmina Zawadzkie  doraźna x  



31. Głubczyckie Wodociągi i 
Kanalizacja Sp. z o.o. 

 doraźna x  

32. Głubczyckie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

 doraźna x  

33. Usługi Komunalne Sp. z o.o. w 
Głubczycach 

 doraźna x  

34. Miasto i Gmina Krapkowice  sprawdzająca x  
35. Miasto i Gmina Wołczyn  sprawdzająca x  
36. Gmina Domaszowice  sprawdzająca x  
37. Gmina Izbicko  sprawdzająca x  
38. Gmina Lubrza  sprawdzająca x  
39. Powiat nyski  sprawdzająca x  
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Załącznik nr 2 
do sprawozdania z działalności 

kontrolnej za rok 2006 
 
 
 
 
NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZONE W WYNIKU KONTROLI W 2006 ROKU 

 
 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ilość jednostek 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

1 2 3 

 

I. USTALENIA OGÓLNO-ORGANIZACYJNE 

 

 
Ogółem: 
w tym: 

73 

1. 

niewłaściwe opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości 
(art. 10 ustawy), w tym zakładowego planu kont, wykazu stosowanych ksiąg 
rachunkowych, dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu 
komputera 

28 

2. 
brak uregulowań wewnętrznych- instrukcji, w tym dotyczących procedur kontroli 
finansowej 

8 

3. 
niedostosowanie regulacji wewnętrznych do obowiązujących przepisów prawa lub 
potrzeb jednostki 

9 

4. nieprzeprowadzenie kontroli w jednostkach podległych lub nadzorowanych 11 
5. nieprawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej 5 

 

II. W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 

 

 
Ogółem: 

w tym: 

170 

1. nieprowadzenie wszystkich wymaganych ksiąg rachunkowych (kont 
analitycznych, zestawień obrotów i sald itp.) 

15 

2. niebieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych 8 
3. nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych 7 
4. księgowanie operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami rachunkowości lub 

niezgodnie z ZPK. 
17 

5. niesporządzanie bądź nieprawidłowe sporządzanie sprawozdań 20 



6. księgowanie dowodów niespełniających wymogów art. 21 ustawy o 
rachunkowości (np.: brak dekretacji dowodów księgowych, niewłaściwe 
oznaczanie dowodów, niepełny opis operacji gospodarczej) 

9 

7. nieprawidłowe stosowanie klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków 9 
8. niezgodność sald kont analitycznych z syntetycznymi 8 

 
 

 
III. W ZAKRESIE GOSPODARKI PIENIĘŻNEJ  

I ROZRACHUNKÓW 

 

 
Ogółem: 
w tym: 

108 

1. nieprawidłowe sporządzanie raportów kasowych 5 
2. wypłata gotówki osobom nieupoważnionym lub bez pokwitowania 7 
3. nieprawidłowe prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania 9 
4. nieprawidłowe udzielanie i rozliczanie zaliczek 13 
5. nieterminowe regulowanie zobowiązań 15 
6. niewłaściwe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji finansowych 

składników mienia i rozrachunków 
11 

7. realizowanie zapłaty na podstawie dowodów nie spełniających wymogów 
prawidłowego dowodu księgowego, nie sprawdzonych merytorycznie, 
rachunkowo, nie zatwierdzonych do wypłaty 

3 

 
IV. W ZAKRESIE WYKONANIA BUDŻETU 

 

 
Ogółem: 
w tym: 

435 

 
IV.1. DOCHODY I PRZYCHODY 

 

 

 
Ogółem: 
w tym: 

195 

1. niepobieranie opłat będących dochodem jednostki samorządu terytorialnego; 
nieprawidłowe ich pobieranie, w tym opłaty adiacenckiej i planistycznej 

12 

2. nieustalenie wymiaru podatku od nieruchomości lub ustalenie niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami lub uchwałami rady gminy 

10 

3. nieustalenie wymiaru podatku rolnego lub ustalenie niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami lub uchwałami rady gminy 

6 

4. nieterminowe doręczanie decyzji lub brak dowodów ich doręczenia, doręczanie 
przez osoby nieupoważnione 

10 

5. brak działań w zakresie windykacji podatków bądź nieprawidłowe ich 
prowadzenie 

8 

6. nieprawidłowe udzielanie ulg i zwolnień w podatku rolnym 7 
7. nieprawidłowe wykazywanie w sprawozdaniach skutków udzielonych ulg, 

zwolnień i obniżek stawek podatkowych 
10 

8. nieprawidłowości w poborze opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych (brak oświadczeń, wydawanie zezwoleń przed wniesieniem opłaty 
itp.) 

8 



9. nienaliczanie lub nieprawidłowe naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat 
podatków i opłat lokalnych oraz dochodów niepodatkowych 

7 

10. nieprawidłowe ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od 
środków transportowych  

4 

11. przeznaczenie dochodów na wydatki 5 
12. niewystąpienie do SKO o wyznaczenie właściwego organu podatkowego dla 

Burmistrza, Z-cy, Skarbnika i ich rodzin 
6 

13. niesporządzenie wykazu umorzeń bądź jego sporządzenie nieprawidłowo 5 
14. nieprzestrzeganie przepisów Ordynacji podatkowej przy przyznawaniu umorzeń, 

odroczeń i rat 
6 

15. nieprzeprowadzenie kontroli podatkowych, niesporządzenie protokołów z ich 
przeprowadzenia 

5 

 
IV.2. WYDATKI I ROZCHODY 

 

 
Ogółem: 
w tym: 

122 

1.  niezgodne z obowiązującymi przepisami ustalanie wynagrodzeń pracowników, 
wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych 

22 

2.  przekraczanie planu wydatków 11 
3.  przekroczenie uprawnień do zaciągania zobowiązań 6 
4.  udzielanie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora f.p. z naruszeniem 

obowiązujących przepisów oraz nierozliczenie podmiotów z przyznanych dotacji 
7 

5.  nieprawidłowe rozliczanie kosztów podróży służbowych  10 

6.  brak kontrasygnaty Skarbnika na umowach 10 

7.  nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz 
Pracy 

5 

8.  nieprawidłowe naliczanie i nieterminowe przekazywanie środków Z.F.Ś.S.  11 
9.  wypłacanie wykonawcom robót zawyżonych lub bezpodstawnych wynagrodzeń  3 

 
IV.3. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

 
Ogółem: 

w tym: 

109 

1. nieprawidłowe sporządzanie protokołu postępowania lub dokumentacji 
podstawowych czynności 

10 

2. niezłożenie oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności powodującej 
wykluczenie występującej po stronie zamawiającego 

8 

3. nieodrzucenie nieprawidłowej oferty 6 
4. nieprzestrzeganie zasady pisemności postępowania 7 
5. nieprzestrzeganie określonych w ustawie zasad wykluczania oferentów z 

postępowania 
5 

6. brak specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz niewłaściwe ustalenie jej 
treści 

5 

7. zawieranie umów o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem 
obowiązujących przepisów 

7 

8. niezamieszczenie wymaganych ogłoszeń, brak potwierdzeń ich zamieszczenia lub 
nieterminowe bądź niewłaściwe jego zamieszczenie 

5 



9. niewłaściwe zastosowanie trybu innego niż przetarg nieograniczony  3 
10. naruszenie przepisów dotyczących wybranego trybu 3 

 

V. W ZAKRESIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 

 
Ogółem: 
w tym: 

102 

1. naruszenie przepisów w zakresie sprzedaży nieruchomości (np. trybu 
przeprowadzania przetargów) 

13 

2. niezachowanie szczególnej staranności przy gospodarowaniu mieniem poprzez 
nieaktualizowanie operatów szacunkowych, stawek czynszu 

12 

3. nieopracowanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości 11 
4. nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku 11 
5. sporządzenie niekompletnej informacji o stanie mienia komunalnego 7 
6. naruszenie kompetencji Rady Gminy przy gospodarowaniu nieruchomościami 4 
7. nieujmowanie w ewidencji wszystkich środków trwałych bądź ujmowanie ich z 

opóźnieniem 
4 

 
VI. W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I REALIZOWANYCH W RAMACH 

POROZUMIEŃ 

 

 
Ogółem: 
w tym: 

2 

1. brak lub nieprawidłowe rozliczenie z otrzymanych dotacji (zwrot dotacji) 1 
2. wypłacenie pomocy materialnej dla uczniów w nieprawidłowej wysokości 1 

 
VII. W ZAKRESIE ROZLICZEŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO Z JEJ JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI 

 

 
Ogółem: 
w tym: 

1 

1. brak zatwierdzenia planu finansowego przez kierownika jednostki 1 
   ŁĄCZNIE 891 
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         Załącznik nr 3 
do sprawozdania z działalności 

kontrolnej za rok 2006  
 

 

NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

 

 

Lp. 

 
Opis naruszenia 

Ilość 
stwierdzonych 
przypadków 

1. Nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub 
innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w 
wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia. Niepobranie lub 
niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego 
lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie 
tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia 

(art. 5 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych) 

 
 
 
2 

2. Przeznaczenie dochodów, z wyłączeniem dochodów własnych oraz dochodów 
gromadzonych na rachunku funduszu motywacyjnego, uzyskiwanych przez 
jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce 

(art. 7 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych) 

 
 
1 

3. Przekazanie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania 

(art. 8 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych) 

 
1 

4. Dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia albo z 
przekroczeniem zakresu upoważnienia 

(art. 11 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych) 

 
 
2 

5. Nieopłacenie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na 
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy albo ich 
opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia lub z 
przekroczeniem terminu zapłaty 

(art. 14 pkt 1, 2, 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych) 

 
 
1 

6. Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu 
upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych 

(art. 15 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów    
publicznych) 

 
1 



7. Niewykonanie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego 
skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat 

(art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych) 

 
 
2 

8. Udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem określonym w  

art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych  

 
10 

9. Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej  

(art. 18 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych) 

 
 
2 

 
R a z e m 22 

 
 
 


