
 

 
 

 

 

Opole, dnia 28 lutego 2014 r. 

NKO.401-22/2013 

 

Pan 

Zenon Kotarski 

Wójt Gminy Domaszowice 

 

 

 

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 28 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

w tamtejszym Urzędzie Gminy kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy 

Domaszowice 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 

niezamieszczania wymaganych informacji w protokołach z przeprowadzonych przetargów na 

zbycie nieruchomości pomimo stwierdzenia Wójta w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie 

pokontrolne, iż opracowano wzory protokołów zawierające niezbędne informacje oraz 

zobowiązano pracowników do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 31 grudnia 2013 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie zasad funkcjonowania konta 980 poprzez nieujęcie na nim wszystkich zmian 

planu finansowego wydatków budżetowych (protokół kontroli str. 88-89). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych 

i Skarbnik Gminy. 

2. Naruszenie obowiązujących przepisów w zakresie sprawozdawczości polegające na: 

 nieprawidłowym sporządzeniu na dzień 31.12.2012 r. bilansu, rachunku zysków i strat 

oraz zestawienia zmian w funduszu Urzędu Gminy Domaszowice jako jednostki 

budżetowej poprzez sporządzenie ich w formie fragmentarycznej dla poszczególnych 

dzienników częściowych (protokół kontroli str. 24-25). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt Gminy.  

 wykazaniu w sprawozdaniu zbiorczym Rb-N sporządzonym wg stanu na koniec IV 

kwartału 2012 r. nieprawidłowych danych w zakresie depozytów na żądanie (protokół 

kontroli str. 44-46). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

3. Zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego w wysokości przekraczającej kwotę wydatków 

określoną w planie finansowym jednostki (protokół kontroli str. 35-38). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Wójt Gminy. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 15 

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

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

4. Naruszenie przepisów o gospodarce nieruchomościami polegające na: 

– nieujęciu wszystkich wymaganych informacji w protokołach z przeprowadzonych 

przetargów oraz w informacji o wyniku przetargu (protokół kontroli str. 74-82 i 84), 

– niepodaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu 

informacji o wynikach przetargów (protokół kontroli str. 76-82), 

– niepoinformowaniu pisemnie nabywcy nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 

umowy sprzedaży (protokół kontroli str. 80), 

Odpowiedzialność ponoszą Przewodniczący komisji przetargowej oraz Inspektor ds. 

rolnictwa i gospodarki nieruchomościami. 
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Nieprawidłowość w zakresie niezamieszczania wymaganych informacji w protokołach z 

przeprowadzonych przetargów 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 O.0911-1/09 z dnia 27 października 2009 r., m. in. iż opracowano wzory 

dokumentów, w tym protokołów z przeprowadzonych przetargów zawierające wszystkie 

niezbędne informacje określone w przepisach oraz zobowiązano pracowników do 

bezwzględnego przestrzegania tych przepisów. Jak z powyższego wynika podjęte przez 

Wójta działania nie były skuteczne. 

5. Nieprawidłowe naliczenie okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej dla 

Wójta Gminy, co spowodowało niewypłacenie tej nagrody z tytułu 45 lat pracy, pomimo 

nabycia do niej uprawnień (protokół kontroli str. 92-94). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. kadr i obsługi Rady Gminy.  

6. Nienależne wypłacenie jednorazowych dodatków uzupełniających nauczycielom 

stażystom oraz nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Domaszowice za 2012 r. (protokół kontroli str. 100-103). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach 

oraz Podinspektor ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych a z nadzoru Skarbnik 

Gminy. 

7. Naruszenie przepisów z zakresu zamówień publicznych polegające na: 

 niedokonaniu zwrotu wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (protokół kontroli str. 41-42). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. gospodarki komunalnej i zagospodarowania 

przestrzennego. 

 niezachowaniu zgodności pomiędzy treścią ogłoszeń o zamówieniach zamieszczonych 

w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej, a treścią ogłoszeń zamieszczonych 

w Biuletynie Zamówień Publicznych (protokół kontroli str.114-115, 121-122, 146-148). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. gospodarki komunalnej i zagospodarowania 

przestrzennego, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz Wójt 

Gminy. 
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 nieprawidłowym wyznaczeniu terminu składania ofert i nieokreśleniu obowiązku 

wniesienia wadium przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego (protokół kontroli str. 113-120). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. gospodarki komunalnej i zagospodarowania 

przestrzennego oraz Wójt Gminy. 

 nieprzekazaniu ogłoszeń: o zamówieniu publicznym, o zmianie ogłoszenia oraz o 

udzieleniu zamówienia, do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

(protokół kontroli str. 113-120). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. gospodarki komunalnej i zagospodarowania 

przestrzennego oraz Wójt Gminy. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 17 ust. 

1 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

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

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w 

punktach 6 i 7 tiret 1 i polegało w szczególności na: 

– wyegzekwowaniu zwrotu nienależnie wypłaconych nauczycielom stażystom 

jednorazowych dodatków uzupełniających oraz skorygowaniu sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach prowadzonych przez Gminę Domaszowice, 

– dokonaniu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

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: 

1. Zapewnić prowadzenie ewidencji konta 980 zgodnie z zasadami funkcjonowania tego 

konta określonymi w zakładowym planie kont oraz w załączniku nr 3 do rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
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oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 

celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 289).  

2. Doprowadzić do prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych, w tym: bilansu, 

rachunków zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu dla Urzędu Gminy 

Domaszowice, zgodnie z postanowieniami § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 289). Zapewnić wykazywanie prawidłowych 

danych w sprawozdaniach Rb-N, stosownie do przepisów § 14 instrukcji sporządzania 

sprawozdań stanowiącej załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 

marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 

operacji finansowych (Dz. U. nr 43, poz. 247 z późn. zm.).  

3. Zapewnić przestrzeganie przepisu art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w zakresie wysokości 

kwot zaciąganych zobowiązań pieniężnych. 

4. Wdrożyć działania nadzorcze w zakresie sporządzania i upubliczniania dokumentacji 

związanej ze sprzedażą nieruchomości gminnych. Zapewnić sporządzanie kompletnych 

protokołów z przetargów oraz informacji o wynikach przetargów na sprzedaż 

nieruchomości, zgodnie z przepisami § 10 i § 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 

podawanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargów oraz 

informowanie nabywców o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, 

stosownie do przepisów § 12 cyt. rozporządzenia oraz art. 41 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.).  
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5. Prawidłowo naliczyć okresy pracy uprawniające Wójta Gminy do nagrody jubileuszowej 

zgodnie z przepisem art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz dokonać wypłaty należnej 

nagrody jubileuszowej.  

6. Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest 

równa lub większa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 

11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zapewnić stosowanie wymaganych procedur, w zakresie 

przekazywania ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

prawidłowego określania terminu składania ofert oraz obowiązku wnoszenia wadium przez 

wykonawców, stosowanie do przepisów art. 40 ust. 3, art. 43 ust. 2, art. 45 ust. 1 i art. 95 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapewnić zgodność informacji ujętych w 

ogłoszeniach o zamówieniach, które zamieszczono w miejscu publicznie dostępnym w 

siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej a tymi, które opublikowano w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, stosownie do przepisu art. 40 ust. 6 pkt 2 cyt. ustawy. 

 

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

oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 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 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

  /--/ 

 


