
 

 
 

 

 

Opole, dnia 28 sierpnia 2014 r. 
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Pan 

Alojzy Parys 

Wójt Gminy Cisek 

 

 

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 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 16 kwietnia 2014 r. do 4 lipca 

2014 r. w tamtejszym Urzędzie Gminy kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy 

za 2013 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2011, 2012 i 2014. 

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. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 4 lipca 2014 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na:  

– wykazaniu w bilansie Urzędu za 2013 r. danych w zakresie pozostałych należności w 

niewłaściwym wierszu sprawozdania (protokół kontroli str. 15-16).  

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Tel. centr. 77 453 - 86 - 36, 37 

Tel/Fax  77 453 - 73 - 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

www.rio.opole.pl 

45 - 052 OPOLE        

ul. Oleska 19a 

mailto:rio@rio.opole.pl


2 

 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

– ewidencjonowaniu należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym na 

niewłaściwym koncie (protokół kontroli str. 16). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

– dokonywaniu w księgach rachunkowych zapisów zawierających nieprawidłowe 

określenie rodzaju dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu (protokół 

kontroli str. 43-44, 62-63). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor Działu Finansowego. 

– zrealizowanie dwóch wypłat z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych na 

podstawie dowodów niezatwierdzonych do wypłaty przez uprawnione osoby (protokół 

kontroli str. 56-57). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor pełniący funkcję kasjera. 

 

2. Przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków określonych w planie 

finansowym jednostki na 2013 rok (protokół kontroli str. 44-47). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt, Skarbnik oraz Sekretarz Gminy. 

 

3. Naliczenie i wypłacenie w nieprawidłowej wysokości Skarbnikowi Gminy oraz 

Sekretarzowi Gminy wynagrodzenia za grudzień 2013 r. oraz dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2013 r. (protokół kontroli str. 49-50, 52). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor Działu Finansowego oraz Skarbnik Gminy. 

 

4. Naliczenie i wypłacenie w nieprawidłowej wysokości Wójtowi Gminy oraz Inspektorowi 

Urzędu ryczałtu za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych (protokół str. 

57-58). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor Działu Finansowego oraz Skarbnik Gminy. 

 

5. Nieustalenie formy władania nieruchomościami będącymi w użytkowaniu jednostek 

oświatowych Gminy (protokół kontroli str. 107-108). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy oraz Dyrektorzy Szkół. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w punkcie 

1 tiret 1, punkcie 3 oraz punkcie 4 i polegało w szczególności na: 

– sporządzeniu korekty bilansu Urzędu Gminy za 2013 rok, 
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– wypłaceniu Skarbnikowi Gminy należnej części wynagrodzenia oraz wyegzekwowaniu 

od Sekretarza Gminy nienależnie wypłaconej mu część wynagrodzenia,  

– rozliczeniu nieprawidłowo wypłaconych ryczałtów za używanie prywatnych pojazdów 

do celów służbowych. 

 

 

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. Wzmocnić nadzór w zakresie rachunkowości w celu wyeliminowania stwierdzonych 

nieprawidłowości. Doprowadzić do ewidencjonowania na koncie 224 należności z tytułu 

udziałów w podatku dochodowym, zgodnie z zasadami księgowania operacji 

gospodarczych określonymi w zakładowym planie kont oraz w przepisach 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 dokonywanie prawidłowych zapisów w księgach rachunkowych, zawierających 

właściwe określenie rodzaju dowodu stanowiącego podstawę zapisu, stosownie do 

dyspozycji art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. po. 330 z późn. zm.). Niedopuszczać do realizacji wypłat na 

podstawie dowodów niezatwierdzonych do wypłaty, przestrzegać w tym zakresie zasad 

określonych w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, stanowiącej 

załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Cisek nr 97/2012 z dnia 30 grudnia 2012 r.  

 

2. Podjąć działania, które wyeliminują przypadki dokonywania wydatków przekraczających 

granice kwot określonych w planie finansowym. Przestrzegać w tym zakresie dyspozycji 
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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.). 

 

3. Podjąć działania w celu uregulowania formy władania nieruchomościami użytkowanymi 

przez jednostki oświatowe Gminy. Przekazując jednostkom organizacyjnym 

nieposiadającym osobowości prawnej nieruchomości niezbędne do wykonywania ich 

statutowej działalności stosować instytucję trwałego zarządu stosownie do przepisów art. 

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

U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 

 

 

 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 

  /--/ 

 


