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W y s t ą p i e n i e   p o k o n t r o l n e 

 

 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 

2012 r. poz. 1113) przeprowadziła w dniach od 20 sierpnia 2013 r. do 29 listopada 2013 r. w 

tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za 2012 rok oraz 

wybranych zagadnień za lata 2011 i 2013. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo operacje 

finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. W oparciu o 

dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości 

w działalności Gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości stwierdzonej 

podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy, w zakresie 

nieprzeprowadzenia kontroli podatkowych pomimo stwierdzenia Wójta w odpowiedzi na 

poprzednie wystąpienie pokontrolne, iż zarządzeniem Wójta Gminy wprowadzono procedury 

zapewniające przeprowadzenie kontroli w zakresie podatków i opłat. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 2 grudnia 2013 r. 
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I. Ustalenia kontroli 

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy Kamiennik 

1. Naruszenie obowiązujących przepisów z zakresu rachunkowości polegające na:  

 niezapewnieniu zgodności pomiędzy ewidencją analityczną i syntetyczną konta 011-

Środki trwałe (protokół kontroli str. 137-138). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. finansowych oraz z tytułu nadzoru Skarbnik 

Gminy. 

 nierzetelnym prowadzeniu ewidencji analitycznej gruntów (protokół kontroli str. 

131-133, 135-137). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym i 

działalności gospodarczej, Księgowa oraz z tytułu nadzoru Skarbnik Gminy. 

 poprawianiu błędów w dowodach księgowych niezgodnie z przepisami ustawy o 

rachunkowości (protokół kontroli str. 43 i 140). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. podatków, członkowie zespołów 

spisowych oraz Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej. 

 

2. Nieprzeprowadzanie w 2012 roku kontroli podatkowych w celu sprawdzenia 

wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego (protokół kontroli str. 33-35). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. podatków oraz Wójt Gminy. 

Nieprawidłowość w zakresie nieprzeprowadzenia kontroli podatkowych została 

stwierdzona podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i 

powtórzyła się, pomimo stwierdzenia Wójta zawartego w odpowiedzi na poprzednie 

wystąpienie pokontrolne przesłanej pismem nr OR.0911/1/09 z dnia 21 grudnia 2009 r., 

iż zarządzeniem Wójta Gminy nr 61/09 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadzono 

procedury zapewniające przeprowadzenie kontroli w zakresie podatków i opłat.  

Jak z powyższego wynika podjęte przez Wójta działania nie były skuteczne. 

 

3. Zaniechanie wszczęcia postępowania podatkowego służącego wyjaśnieniu stanu 

faktycznego w zakresie wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od 

nieruchomości za rok 2012 podatnikom o numerach kont 1873 i 1619/2072, co 

spowodowało zastosowanie do opodatkowania gruntów będących w posiadaniu ww. 
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podatników stawki dla gruntów pozostałych, zamiast stawki właściwej dla gruntów 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, czego skutkiem było zaniżenie 

należnego Gminie podatku od tych podatników o łączną kwotę 1 816,81 zł (protokół 

kontroli str. 40-42).  

Odpowiedzialność ponosi podinspektor ds. podatków, a z tytułu niewłaściwego nadzoru 

Skarbnik Gminy Kamiennik oraz Wójt Gminy. 

 

4. Dokonanie nieprawidłowego wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2012 trzem 

podatnikom o numerach kont 1833, 762/763 i 1398/1401, co skutkowało zawyżeniem 

dochodów podatkowych Gminy w łącznej wysokości 1 818,93 zł (protokół kontroli str. 

43-45). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. podatków, a z tytułu niewłaściwego nadzoru 

Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy.  

 

5. Nieprawidłowe przeprowadzenie czynności sprawdzających, których przedmiotem były 

deklaracje na podatek rolny i podatek od środków transportowych na 2012 rok oraz 

zaniechanie wezwania posiadaczy pojazdów oznaczonych numerami rejestracyjnymi 

ONY 2RE6 i ONY 5NJ4 do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych 

na 2012 rok, co skutkowało nieobjęciem ich obowiązkiem podatkowym (protokół 

kontroli str. 47-48, 50-52). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. podatków, a z tytułu niewłaściwego nadzoru 

Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

 

6. Niepobranie przez wyznaczonego na teren wsi Kamiennik inkasenta opłaty targowej od 

podmiotów dokonujących sprzedaży w dniach 18.10.2013 r. i 22.10.2013 r. na 

targowisku zlokalizowanym na działkach oznaczonych jako 126/8 i 126/9  położonych w 

Kamienniku (protokół kontroli str. 53-54). 

Odpowiedzialność ponosi inkasent opłaty targowej na terenie wsi Kamiennik, a z tytułu 

niewłaściwego nadzoru Inspektor ds. księgowości podatkowej. 

 

7. Bezpodstawne udzielenie podatnikowi o numerze konta 1629/2082 zwolnienia z podatku 

rolnego gruntów o powierzchni 52,5933 ha nabytych na powiększenie gospodarstwa 

rolnego, co skutkowało zaniżeniem dochodu kontrolowanej Gminy z tytułu podatku 

rolnego o łączną kwotę 6 824,12 zł, w tym za 2012 rok – 460,62 zł oraz za 2013 rok – 

6 363,50 zł (protokół kontroli str. 55-58).  
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Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. podatków, a tytułu niewłaściwego nadzoru 

Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

 

8. Nieprawidłowe wykazanie w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S za 2012 rok skutków 

finansowych wynikających z decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie 

ustawy – Ordynacja podatkowa oraz z udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych 

uchwałami Rady Gminy (protokół kontroli str. 59-62). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości podatkowej, Skarbnik Gminy oraz 

Wójt Gminy. 

 

9. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na:  

 sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z działką nr 160 o pow. 0,0500 ha w trybie 

bezprzetargowym, pomimo niespełnienia wszystkich przesłanek uprawniających do 

zbycia nieruchomości w powyższym trybie (protokół kontroli str. 68-69), 

 niezamieszczeniu w ogłoszeniu o przetargu i o rokowaniach, w protokole z przetargu 

oraz w informacji o wynikach przetargu, niektórych wymaganych informacji 

(protokół kontroli str. 64, 66, 67, 70),  

 nieprawidłowym określeniu terminów w zakresie podania do publicznej wiadomości 

ogłoszenia o przetargu i o rokowaniach, wniesienia wadium, składania zgłoszeń 

udziału w rokowaniach (protokół kontroli str. 65-67, 71), 

 niesporządzeniu i niepodaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę (protokół kontroli str. 72-74). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności 

gospodarczej oraz Wójt Gminy. 

 

10. Dokonanie wydatków z przekroczeniem granic kwot określonych w planie finansowym 

jednostki w łącznej wysokości  2 905,95 zł (protokół kontroli str.75-78). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. finansowych, Księgowa, Skarbnik Gminy, 

Sekretarz Gminy oraz Wójt. 

 

11. Nieterminowe opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne (protokół kontroli str. 85-

86). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. finansowych, a z tytułu niewłaściwego nadzoru 

Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 
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Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 14 pkt 2 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 

 

12. Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Kamiennik za 2012 rok (protokół kontroli str. 108-110). 

Odpowiedzialność ponoszą Sekretarz Gminy oraz Wójt. 

 

13. Nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji gruntów na koniec 2012 roku (protokół 

kontroli str. 140-143).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18 pkt 1 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 

 

14. Niepodjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy (protokół kontroli str. 127-128). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 

15. Nieuregulowanie we właściwej formie władania nieruchomościami przekazanymi 

jednostkom budżetowym i zakładowi budżetowemu do wykonywania statutowej 

działalności (protokół kontroli str. 144-146). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym i 

działalności gospodarczej oraz Wójt Gminy. 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku 

1. Przyznanie i wypłacenie świadczeń pieniężnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych bez stosownego upoważnienia wynikającego z regulaminu ZFŚS oraz wbrew 

jego zapisom (protokół kontroli str. 115-119, 120-127). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie komisji socjalnej, Dyrektor i Wicedyrektor 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku, były Sekretarz Gminy Kamiennik 

oraz Wójt Gminy Kamiennik. 
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Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

podczas kontroli w Urzędzie Gminy Kamiennik zostały w trakcie tej kontroli usunięte, bądź 

częściowo usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w punktach 5, 8, 12, 14, 

15 i polegało w szczególności na: 

 wezwaniu posiadaczy pojazdów nieopodatkowanych do złożenia deklaracji na podatek 

od środków transportowych na 2012 rok, 

 skorygowaniu nieprawidłowych danych wykazanych w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-

27S sporządzonych za 2012 rok w zakresie decyzji wydanych przez organ podatkowy na 

podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ulg i zwolnień wprowadzonych 

uchwałami Rady Gminy, 

 skorygowaniu i przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz innych 

upoważnionych podmiotów korekty sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Kamiennik za 2012 rok, 

 podjęciu przez Radę Gminy Uchwały Nr XXXII/166/13 w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamiennik na lata 2013-

2018, 

 wydaniu decyzji w sprawie ustalenia trwałego zarządu wobec nieruchomości gminnych 

przekazanych jednostkom budżetowym i zakładowi budżetowemu Gminy Kamiennik. 

 

 

II. Wnioski pokontrolne 

 W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia prowadzenia 

zagadnień objętych kontrolą, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając na podstawie 

art. 9 ust. 2 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o 

pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o podjęcie skutecznych 

działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności o realizację 

następujących wniosków: 

 

Urząd Gminy Kamiennik  

1. Wzmocnić nadzór w zakresie rachunkowości celem zapewnienia przestrzegania zasad 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz z przepisów wewnętrznych 
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obowiązujących w kontrolowanej jednostce. Zgodnie z art. 16 ust. 1 cyt. ustawy o 

rachunkowości zapisy na kontach ksiąg pomocniczych uzgadniać z saldami i zapisami na 

kontach księgi głównej. Księgi rachunkowe w zakresie ewidencji gruntów prowadzić w 

sposób rzetelny, tak, aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty 

stosownie do przepisu art. 24 ust. 2 cyt. ustawy o rachunkowości. Błędy w dowodach 

księgowych poprawiać wyłącznie w sposób wskazany w art. 22 ust. 3 cyt. ustawy. 

 

2. Podjąć skuteczne działania zapewniające przeprowadzanie kontroli podatkowych celem 

sprawdzenia, czy podatnicy wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego. Zapewnić stosowanie w tym zakresie przepisów art. 281 § 1 i § 2 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. 

poz. 749 z późn. zm.) oraz odpowiednich uregulowań wewnętrznych. 

 

3. W stosunku do podatników o numerach kont 1873 i 1619/2072 przeprowadzić 

postępowanie podatkowe celem określenia prawidłowej wysokości zobowiązania 

podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2012 r., uwzględniając przy tym 

dyspozycję art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz przepisy 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. 

poz. 749 z późn. zm.). 

 

4. Wzruszyć we właściwym trybie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) 

wadliwe decyzje wymiarowe w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2012 rok. 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) określić 

prawidłową wielkość zobowiązania w podatku od nieruchomości podatnikom o 

numerach kont 1833, 762/763 i 1398/1401.  

 

5. Zapewnić dokonywanie prawidłowych czynności sprawdzających wobec składanych 

przez podatników deklaracji podatkowych, stosownie do przepisu art. 272 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z 

późn. zm.). 
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6. Wzmocnić nadzór nad inkasentem wyznaczonym do poboru opłaty targowej na terenie 

wsi Kamiennik. W tym zakresie stosować przepis art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 

z późn. zm.) oraz przepisy uchwały nr XLV/251/2010 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie opłaty targowej. 

 

7. Uchylić we właściwym trybie, wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) 

wydaną z naruszeniem prawa decyzję nr FN-P-3121.1.2012 z dnia 21.12.2012 r. w 

sprawie zwolnienia w podatku rolnym. Udzielając zwolnień w podatku rolnym, których 

przedmiotem są grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub 

powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha stosować 

przepis art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). 

 

8. Wdrożyć działania nadzorcze w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi 

w celu skutecznego wyeliminowania nieprawidłowości. Przy zbywaniu nieruchomości 

respektować prawo pierwszeństwa ich nabycia zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 

2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Zapewnić prawidłowe i kompletne sporządzanie 

ogłoszeń o przetargach i rokowaniach, protokołów z przetargów i informacji o wynikach 

przetargów stosownie do przepisów § 13, § 25, § 10, § 12 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. 

zm.). Zapewnić prawidłowe określanie terminów obowiązujących w procedurach 

sprzedaży nieruchomości ustalonych w przepisach § 4, § 6, § 26 cyt. rozporządzenia. 

Podawać do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania 

w dzierżawę stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 cyt. ustawy. 

 

9. Wzmocnić nadzór w zakresie wydatków w celu niedopuszczenia do dokonywania 

wydatków w wysokości przekraczającej kwoty określone w planie finansowym. 

Przestrzegać w tym zakresie dyspozycji art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).  
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10. Zapewnić opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w terminie określonym w art. 

47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.). 

 

11. Zapewnić prawidłowe przeprowadzanie inwentaryzacji gruntów, drogą porównania 

danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych 

składników, zgodnie z przepisami art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).  

 

Wobec dopuszczenia do powtórzenia się tej samej nieprawidłowości dotyczącej 

nieprzeprowadzenia kontroli podatkowych w dwóch kolejnych kontrolach kompleksowych 

Gminy oraz stwierdzenia licznych nieprawidłowości w zakresie uzyskiwania dochodów z 

podatków i opłaty targowej wnoszę o objęcie szczególnym nadzorem tego zakresu gospodarki 

finansowej Gminy w oraz o podjęcie wobec odpowiedzialnych pracowników działań 

dyscyplinujących jak również podnoszących ich kwalifikacje. 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku 

 

1. Przy przyznawaniu i wypłacaniu środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych zapewnić przestrzeganie przepisów Regulaminu ZFŚS wprowadzonego przez 

pracodawcę w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.).  

W szczególności wyeliminować w praktyce przypadki: 

 wypłacania środków bez stosownych dokumentów, w tym protokołów komisji 

socjalnej i wniosków osób ubiegających się o świadczenia lub na podstawie 

protokołów niepodpisanych przez członków komisji socjalnej, 

 przyznawania środków wszystkim pracownikom w tej samej kwocie bez 

uwzględniania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, 

 udzielania pożyczek mieszkaniowych i innych świadczeń przez osoby 

nieupoważnione zapisami regulaminu.  

 

 

 

 Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 
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pokontrolnego pisemnej informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych w nim zawartych 

lub przyczynach ich niewykonania. 

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych w myśl 

art. 27 ww. ustawy zagrożone jest karą grzywny. 

 Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do 

wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń 

do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego 

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

 

Do wiadomości: 

Rada Gminy 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


