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Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2005 r. 

 

 

1. Realizacja zadań w zakresie kontroli. 

 

Zatwierdzony uchwałą nr 2/10/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28 

stycznia 2005 r. plan kontroli na 2005 r. zakładał przeprowadzenie 20 kontroli 

kompleksowych oraz 5 kontroli problemowych. 

W dniu 15 września 2005 r. na posiedzeniu Kolegium Izby dokonano zmian w planie kontroli 

polegających na wprowadzeniu do planu dodatkowo 2 kontroli problemowych (w gminie 

Byczyna i gminie Krapkowice). Zmian dokonano w związku z koniecznością zrealizowania 

zadań w zakresie kontroli koordynowanych. 

 
 

Rodzaj i ilość podjętych i zrealizowanych kontroli w 2005 r. 
 
 
  

Kontrole podjęte w 2005 r. 
 

Rodzaj 
kontroli 

Kontrole 
zakończ. 
w 2005 r. 

(rozp. w 2004 r.) 

Plan na 
2005 r. 

zakończone na 
dzień 31.12.2005 

r. 

w toku na 
dzień 

31.12.2005 r. 
Kompleksowe 4 20 17 3 
Problemowe - 7 6 1 
Doraźne - - 8 3 
Sprawdzające - - 2 - 
Razem 4 27 33 7 
 
 
W okresie od stycznia do grudnia 2005 r. podjęte zostały wszystkie przewidziane w planie 

kontrole (20 kontroli kompleksowych i 7 problemowych) a ponadto 11 kontroli doraźnych i 2 

kontrole sprawdzające. 

Kontrole kompleksowe rozpoczęto i zakończono w 17 jednostkach samorządu terytorialnego: 

– w mieście Opolu, 

– w 5 gminach miejsko-wiejskich (Biała, Grodków, Namysłów, Otmuchów, Praszka), 

– w 7 gminach wiejskich (Domaszowice, Izbicko, Kamiennik, Lubrza, Łubniany, 

Olszanka, Wilków), 

– w 4 powiatach (głubczyckim, krapkowickim, nyskim, strzeleckim). 



W toku na dzień 31.12.2005 r. pozostawały 3 kontrole kompleksowe (w gminie Bierawa, w 

powiecie oleskim i w województwie samorządowym). 

W 2005 r. zakończono również 4 kontrole kompleksowe rozpoczęte w IV kwartale 2004 r. (w 

gminach Brzeg, Ozimek, Zdzieszowice i Walce). 

Kontrole kompleksowe realizowano na podstawie opracowywanych indywidualnych 

programów kontroli, obejmujących zagadnienia wynikające z zatwierdzonych przez Prezesa 

RIO tez kontroli, z uwzględnieniem obszarów zagrożenia zidentyfikowanych w wyniku 

przeprowadzonej analizy przedkontrolnej. 

Kontrole problemowe realizowano w 7 jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie: 

– udzielania zamówień publicznych (gmina Dobrzeń Wielki, powiat brzeski), 

– gospodarowania nieruchomościami (gmina Skarbimierz), 

– zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (gminy Byczyna i Krapkowice oraz 

powiaty kluczborski i prudnicki). 

W ramach kontroli kompleksowych oraz problemowych realizowano w 2005 r. kontrole 

koordynowane wynikające z ustaleń Komisji Koordynacji Kontroli KR RIO. 

Zakres kontroli obejmował: 

– zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego; kontrole przeprowadzono w gminach 

Otmuchów, Olszanka, Byczyna i Krapkowice oraz w powiatach kluczborskim i 

prudnickim, 

– realizowanie przez powiaty w 2003 r. i 2004 r. dochodów budżetu państwa; kontrole 

przeprowadzone zostały w powiatach nyskim, strzeleckim i oleskim. 

Wyniki kontroli przekazane zostały do Izb koordynujących wymienione kontrole (RIO w 

Bydgoszczy – zadłużenie j.s.t., RIO w Krakowie – dochody budżetu państwa). 

Kontrole doraźne prowadzono w 11 jednostkach samorządu terytorialnego. Kontrole te 

podjęte zostały na wniosek nw. podmiotów: 

– Wojewody (w gminie Korfantów, Ujazd, Zębowice, Kamiennik); kontrole dotyczyły 

skutków finansowych nieterminowego składania przez przewodniczących rad 

oświadczeń o działalności gospodarczej i umowach cywilno prawnych zawartych  

przez małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo, 

– organów ścigania (w gminie Głogówek i Paczków); kontrole dotyczyły prawidłowości 

gospodarowania mieniem i rozliczania zadań inwestycyjnych, 

– rady gminy i radnego (w gminie Zdzieszowice i Strzelce Opolskie); kontrole 

dotyczyły zamówień publicznych oraz umorzeń podatków, 



– Kolegium RIO (w gminie Pakosławice i powiecie krapkowickim); kontrole dotyczyły 

prawidłowości udzielania zamówienia publicznego na budowę gimnazjum, jego 

finansowania i rozliczania oraz prawidłowości udzielania pożyczek z budżetu 

jednostki, 

– Rzecznika dyscypliny finansów publicznych (w gminie Nysa); kontrola dotyczyła 

prawidłowości realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

Kontrole sprawdzające wykonanie wniosków pokontrolnych przeprowadzono w gminie 

Branice oraz w gminie Gorzów Śląski. 

Zestawienie kontroli podjętych i realizowanych w 2005 r. w poszczególnych jednostkach 

samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania. 

 

 

2. Wyniki kontroli 

 

Przeprowadzane kontrole gospodarki finansowej obejmowały następujące grupy zagadnień: 

– sprawy organizacyjne, 

– księgowość i sprawozdawczość budżetowa, 

– gospodarka pieniężna i rozrachunki, 

– wykonanie budżetu, 

– dochody i przychody, 

– wydatki i rozchody, 

– zamówienia publiczne, 

– mienie komunalne, 

– zadania zlecone i realizowane w zakresie porozumień, 

– rozliczenie finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami 

organizacyjnymi. 

W wyniku kontroli w 53 jednostkach organizacyjnych stwierdzono łącznie 901 

nieprawidłowości (w 2004 r. w 61 jednostkach 973 nieprawidłowości). 

W grupie spraw organizacyjnych, do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości 

należało niewłaściwe opracowanie (lub brak opracowania) dokumentacji opisującej przyjęte 

zasady rachunkowości, w tym zakładowego planu kont, wykazu stosownych ksiąg 

rachunkowych bądź dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera, do 



czego zobowiązuje art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w 38% jednostek objętych kontrolą.  

Kolejną nieprawidłowością stwierdzoną w co trzeciej jednostce (w 34% jednostek) było 

nieprzeprowadzenie kontroli finansowych w podległych i nadzorowanych jednostkach 

organizacyjnych w zakresie przestrzegania procedur kontroli, czym naruszono przepisy art. 

127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. 

W 13% jednostek stwierdzono niedostosowanie uregulowań wewnętrznych do 

obowiązujących przepisów prawa.  

Łącznie w grupie spraw ogólno-organizacyjnych stwierdzono 74 nieprawidłowości co 

stanowi ok. 8% wszystkich nieprawidłowości ujawnionych w trakcie przeprowadzonych 

kontroli. 

 W grupie zagadnień dotyczących księgowości i sprawozdawczości budżetowej, 

kontrole ujawniły 198 nieprawidłowości, wynikających głównie z naruszenia przepisów 

ustawy o rachunkowości, przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 

2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, planu kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych oraz zakładowego planu kont. 

Prawie w połowie kontrolowanych jednostek (47%) stwierdzono księgowanie operacji 

gospodarczych z naruszeniem zasad wynikających z wymienionych przepisów. 

Nieprowadzenie wszystkich ksiąg rachunkowych (kont analitycznych, zestawienia obrotów i 

sald) stwierdzono w 30% kontrolowanych jednostek, natomiast w 28% jednostek ujawniono 

poprawianie błędów w dowodach lub zapisów w księgach rachunkowych niezgodnie z 

wymogami cyt. ustawy o rachunkowości. 

W 23% jednostek sporządzano sprawozdania budżetowe nieprawidłowo, bądź zaniechano ich 

sporządzenia, czym naruszono przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 

2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, przy czym w 15% jednostek stwierdzono 

wykazywanie danych w sprawozdaniach niezgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji 

księgowej, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 18 pkt 2 ustawy z 

dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych). 

 W grupie zagadnień związanych z gospodarką pieniężną i rozrachunkami, najczęściej 

stwierdzane nieprawidłowości (w co czwartej jednostce) polegały na sporządzaniu raportów 

kasowych z naruszeniem obowiązujących w jednostkach przepisów wewnętrznych. Również 

w co czwartej jednostce stwierdzono nieprzestrzeganie uregulowań wewnętrznych w zakresie 



ewidencjonowania druków ścisłego zarachowania. W 23% jednostek zaniechano 

przeprowadzenia inwentaryzacji finansowych składników mienia i rozrachunków lub 

nieprawidłowo ją przeprowadzano i rozliczano, co naruszało przepisy art. 26 i 27 ustawy o 

rachunkowości. Wymienione nieprawidłowości stanowią jednocześnie naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (art. 18 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych). 

Łącznie w wymienionej grupie zagadnień stwierdzono 76 nieprawidłowości.  

W grupie zagadnień związanych z wykonywaniem budżetu, w zakresie dochodów i 

przychodów stwierdzono 154 nieprawidłowości. 

Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości (w 26% jednostek) należało 

niepodejmowanie działań w zakresie windykacji podatków, bądź podejmowanie czynności 

zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych niezgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania 

niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W co czwartej 

jednostce niepobierano opłat będących dochodami jednostek bądź pobierano je w 

nieprawidłowych wysokościach. W 23% jednostek naruszono przepisy ustawy Ordynacja 

podatkowa przy przyznawaniu umorzeń, odroczeń i rozkładaniu na raty należności 

podatkowych. 

W trakcie prowadzonych kontroli stwierdzono również liczne przypadki niepobierania 

należnych podatków lub nieprawidłowe ich ustalanie. Nieprawidłowości związane z 

pobieraniem dochodów skutkowały uszczupleniem budżetów kontrolowanych jednostek o 

kwotę 1.237.987 zł. 

W zakresie wydatków i rozchodów stwierdzono łącznie 157 nieprawidłowości.  

W 34% kontrolowanych jednostek, stwierdzono nieterminowe regulowanie zobowiązań, w 

tym również skutkujących zapłatą karnych odsetek z tego tytułu. Stosownie do przepisu art. 

16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

niewykonanie zobowiązań jednostki, których skutkiem jest zapłata kar lub odsetek stanowi 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

W 28% jednostek stwierdzono niezgodne z obowiązującymi przepisami ustalenia 

wynagrodzeń dla pracowników bądź bezpodstawne ich wypłacanie. 

W ponad co czwartej jednostce (26%) stwierdzono nieprawidłowe, tj. niezgodne z przepisami 

ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, naliczanie i 

przekazywanie środków na rachunek funduszu oraz jego wykorzystywanie. 



Skutki finansowe nieprawidłowo dokonywanych wydatków powodujące uszczuplenie 

budżetów kontrolowanych jednostek, zalecone do wyegzekwowania we wnioskach 

pokontrolnych wyniosły 779.260 zł. 

Kontrole ujawniły również nieprawidłowości polegające na przekroczeniu zakresu 

upoważnienia do dokonywania wydatków (w 11% jednostek) oraz do zaciągania zobowiązań 

(w 8% jednostek), stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 11 ust. 1 i 

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

 W zakresie zamówień publicznych stwierdzono 126 nieprawidłowości wynikających z 

naruszenia ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych oraz ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w odniesieniu do zamówień realizowanych 

po dniu 1 marca 2004 r.). W 19% kontrolowanych jednostek stwierdzono naruszenie 

przepisów wymienionych ustaw, w wyniku nieodrzucenia ofert nieprawidłowych, bądź 

odrzucenia ofert sporządzonych prawidłowo. W 17% jednostek naruszano zasadę pisemności 

postępowania, w 15% jednostek nieprawidłowo sporządzano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia lub zaniechanie jej sporządzenia. Ponadto stwierdzono liczne 

przypadki nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowania o zamówienie 

publiczne, które stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych stosownie do 

przepisów art. 17 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. 

W grupie zagadnień dotyczących mienia komunalnego stwierdzono 96 

nieprawidłowości. 

Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości wynikających z naruszenia przepisów ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, należało nieprzestrzeganie 

procedur dotyczących sprzedaży nieruchomości. Nieprawidłowości w tym zakresie 

stwierdzono w 28% kontrolowanych jednostek. Kontrole wykazały, iż 23% jednostek nie 

posiadało planu wykorzystania zasobów nieruchomości. W 13% jednostek stwierdzono 

sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego niespełniających wymogów art. 120 

ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. 

 W zakresie zagadnień dotyczących zadań zleconych i realizowanych w ramach 

porozumień oraz rozliczeń finansowych jednostek samorządu terytorialnego z ich 

jednostkami organizacyjnymi stwierdzono łącznie 14 nieprawidłowości. Dotyczyły one m.in. 

zawierania porozumień przez jednostki samorządu terytorialnego w przedmiocie przyjęcia do 

realizacji zadań, pomimo braku upoważnienia organów stanowiących, braku udzielenia 



pełnomocnictwa dla kierowników jednostek organizacyjnych niemających osobowości 

prawnej lub ich udzielenie z naruszeniem obowiązujących przepisów, braku planów 

finansowych w jednostkach organizacyjnych bądź ich nieprawidłowe sporządzenie. 

Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania. 

 

Przyczyn powstawania stwierdzonych nieprawidłowości upatrywać należy głównie w 

nierespektowaniu obowiązujących przepisów prawa oraz braku właściwego nadzoru nad 

podległymi służbami, a także w braku lub nieskuteczności kontroli wewnętrznej. 

Na podstawie wyników kontroli do jednostek kontrolowanych wystosowano 30 

wystąpień pokontrolnych zawierających 267 wniosków do realizacji. 

W związku ze stwierdzeniem w 10 przypadkach ponownego naruszenia tych samych 

przepisów prawa, wnioskowano do kierowników jednostek kontrolowanych o ukaranie osób 

winnych. Z uwagi na brak wyczerpujących informacji kierowanych do Izby o wykonaniu 

wniosków pokontrolnych, w 11 przypadkach informacje te nie zostały przyjęte, a do 

kierowników jednostek skierowane  zostały stosowne wystąpienia. 

W 2 przypadkach, w związku ze stwierdzeniem niewykonania wniosku 

pokontrolnego, zawiadomiono Wojewodę o utrzymywaniu się w jednostkach stanu 

niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast w jednym przypadku, 

zawiadomiono o powtarzającym się naruszaniu przepisów ustaw przez Wójta gminy. 

Z uwagi na ujawnienie w trakcie przeprowadzanych kontroli 31 przypadków 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych, do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych 

skierowano 20 zawiadomień (zał. nr 3 do sprawozdania). 

Do Ministra Finansów przesłano 5 informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach 

dotyczących wykazania w sprawozdaniach budżetowych danych mających wpływ na 

wielkość przyznanych subwencji. 

Do prokuratury skierowano 5 zawiadomień o stwierdzeniu rażących naruszeń prawa, 

noszących znamiona przestępstwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 

       do sprawozdania z działalności 
kontrolnej za rok 2005 

 
 

ZESTAWIENIE KONTROLI PODJĘTYCH I REALIZOWANYCH  

W 2005 ROKU 

 

Rodzaje kontroli Stan realizacji kontroli na dzień 
31.12.2005 r. 

 
Lp.  

Jednostki podlegające kontroli 
planowana pozaplanowa zakończona w toku 

1 2 3 4 5 6 

1. Miasto Opole kompleksowa  x  

2. Miasto i Gmina Biała kompleksowa  x  

3. 
Miasto i Gmina Grodków 

kompleksowa  x  

4. Miasto i Gmina Namysłów kompleksowa  x  

5. Miasto i Gmina Otmuchów kompleksowa  x  

6. Miasto i Gmina Praszka kompleksowa  x  

7. Gmina Bierawa kompleksowa   x 

8. Gmina Domaszowice kompleksowa  x  

9. Gmina Izbicko kompleksowa  x  

10. Gmina Kamiennik kompleksowa  x  

11. Gmina Lubrza kompleksowa  x  

12. Gmina Łubniany kompleksowa  x  

13. Gmina Olszanka kompleksowa  x  

14. Gmina Wilków kompleksowa  x  

15. 
Powiat głubczycki 

kompleksowa  x  

16. Powiat krapkowicki kompleksowa  x  

17. Powiat nyski kompleksowa  x  

18. Powiat oleski kompleksowa   x 

19. Powiat strzelecki kompleksowa  x  

20. Województwo opolskie kompleksowa   x 

21. Miasto i Gmina Byczyna problemowa  x  



22. Miasto i Gmina Krapkowice problemowa   x 

23. Gmina Dobrzeń Wielki problemowa  x  

24. Gmina Skarbimierz problemowa  x  

25. Powiat brzeski problemowa  x  

26. Powiat kluczborski problemowa  x  

27. Powiat prudnicki problemowa  x  

28. Miasto i Gmina Głogówek  doraźna  x 

29. Miasto i Gmina Korfantów  doraźna x  

30. Miasto i Gmina Nysa  doraźna x  

31. Miasto i Gmina Paczków  doraźna  x 

32. Miasto i Gmina Strzelce Opolskie  doraźna  x 

33. Miasto i Gmina Ujazd  doraźna x  

34. Miasto i Gmina Zdzieszowice  doraźna x  

35. Gmina Kamiennik  doraźna x  

36. Gmina Pakosławice  doraźna x  

37. Gmina Zębowice  doraźna x  

38. Powiat krapkowicki  doraźna x  

39. Miasto i Gmina Gorzów Śląski  sprawdzająca x  

40. Gmina Branice  sprawdzająca x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Załącznik nr 3 

do sprawozdania z działalności 
kontrolnej za rok 2005  

 
 

NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

 

Ilość stwierdzonych 
przypadków 

 

Lp. 

 
Opis naruszenia 

Ustawa o 
finansach 

publicznych 

Ustawa o 
odpowiedzial

ności za 
naruszenie 

dfp 

1. Zaniechanie ustalenia należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu 
terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, a także 
pobranie, ustalenie lub dochodzenie jej wysokości niższej niż 
wynikająca z prawidłowego obliczenia oraz niezgodne z przepisami jej 
umorzenie lub dopuszczenie do przedawnienia 

(art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) 

 
 
4 

 
 

─ 

2. Przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze 
środków publicznych  

(art. 138 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) 

 
5 

 

 
─ 

3. Niedokonanie pełnej i terminowej wpłaty do budżetu przez zakład 
budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej 

(art. 138 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) 

 
1 

 
─ 

4. Przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań 
obciążających budżet  

(art. 138 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych 
art. 15 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów    
publicznych) 

 
 
2 

 
 
1 

5. Wypłacenie wynagrodzeń w jednostce sektora finansów publicznych 
bez jednoczesnego wykonania, wynikającego z ustaw szczególnych, a 
ciążącego na pracodawcy, obowiązku pobrania, odprowadzenia lub 
opłacenia świadczeń lub składek  
(art. 138 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 

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) 

 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

 
 

2 



6. Przeznaczenie dochodów uzyskanych przez jednostkę budżetową na 
wydatki ponoszone w tej jednostce 

(art. 138 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych) 

 
2 
 

 
─ 

7. Naruszenie zasady lub trybu postępowania przy udzieleniu zamówienia 
publicznego  
(art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych) 

Udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem określonym w  
art. 17 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych 

 
 
7 

 
 
 
 
3 

8. Zaniechanie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji lub 
dokonanie inwentaryzacji w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym  

(art. 138 ust. 1 pkt 13 ustawy o finansach publicznych) 

 
1 

 
─ 

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) 

 
 

─ 
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