
 

 
 

 

 

Opole, dnia 26 września 2014 r. 

NKO.401-17/2014 

 

 

Pan 

Marek Leja 

Wójt Gminy Dąbrowa 

 

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 maja 2014 r. do 28 lipca 2014 r. 

w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Dąbrowa za 

2013 rok oraz wybranych zagadnień za lata 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 28.07.2014 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

 

1. Nieprawidłowości w zakresie kontroli zarządczej polegające na: 

– nieopracowaniu rocznego planu działalności na 2013 r. i 2014 r. (protokół kontroli str. 13-

14). 

 Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy.  
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– powierzeniu kompetencji do wydawania zarządzeń w zakresie kontroli zarządczej w imieniu 

Wójta Skarbnikowi Gminy (protokół kontroli str. 16). 

 Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

− nieprzeprowadzaniu w 2013 r. i 2014 r. niezapowiedzianych kontroli kasy Urzędu Gminy 

(protokół kontroli str. 19-20). 

 Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

2. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

–  nieokreśleniu w polityce rachunkowości opisu systemu informatycznego 

zawierającego wykaz stosowanych programów, procedur lub funkcji, w zależności od 

struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz wersji 

oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji (protokół kontroli str. 9-10). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

−  nieprowadzeniu dziennika obrotów w zakresie operacji dotyczących Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych (protokół kontroli str. 21). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. obsługi kasy oraz Skarbnik Gminy. 

−  nieoznaczeniu ksiąg rachunkowych nazwą jednostki, której dotyczą, nazwą danego 

rodzaju księgi rachunkowej, nazwą programu przetwarzania oraz datą sporządzenia 

(protokół kontroli str. 21, 209). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. obsługi kasy, Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

−  wykazaniu w zestawieniu obrotów i sald sporządzonym na koniec 2013 r. w zakresie 

kont Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nieprawidłowych sald kont 135 i 240 

(protokół kontroli str. 22-23). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. obsługi kasy oraz Skarbnik Gminy. 

−  dokonywaniu zapisów księgowych niezawierających daty dokonania operacji 

gospodarczej oraz daty, rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego 

stanowiącego podstawę zapisu (protokół kontroli str. 24-25, 214, 216-217). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik Gminy. 

–  niedokonywaniu sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym dowodów 

księgowych oraz ich sprawdzanie pod względem merytorycznym przez osobę 

nieupoważnioną (protokół kontroli str. 91-92, 95, 99-100, 174-175). 

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Skarbnika Gminy, Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

  nieujęciu na stan majątku Gminy 18 działek gruntu wskutek nieokreślenia ich wartości 

(protokół kontroli str. 212-214).  
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Odpowiedzialność ponoszą byli pracownicy księgowości i merytoryczni ds. gospodarki 

mieniem, inspektor ds. księgowości budżetowej, inspektor ds. gospodarki mieniem, byli i 

obecny Skarbnik Gminy, były i obecny Wójt Gminy. 

  nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 011 w zakresie grupy 2 - 

„ulice, drogi” poprzez zaewidencjonowanie środków trwałych kwotą zbiorczą w wysokości 

2 747 363,49 zł, bez wskazania poszczególnych obiektów środków trwałych (protokół 

kontroli str. 214-216). 

Odpowiedzialność ponoszą byli pracownicy księgowości i merytoryczni ds. gospodarki 

mieniem, inspektor ds. księgowości budżetowej, inspektor ds. budownictwa, byli i obecny 

Skarbnik, były i obecny Wójt. 

  ewidencjonowaniu operacji gospodarczych w okresie sprawozdawczym innym niż ten, 

w którym operacje te miały miejsce (protokół kontroli str. 135-136, 218-220).  

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz 

inspektor ds. budownictwa. 

3. Nieuprawnione przekazanie środków pieniężnych w kwocie 15 769,73 zł z rachunku 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rachunek budżetu Gminy (protokół 

kontroli str. 22-23). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

4. Zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych, które przekraczały wysokość kwot wydatków 

określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki na 2013 r. o łączną kwotę 

4 239,48 zł (protokół kontroli str. 27-29). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

Nieprawidłowość powyższa może wypełniać znamiona czynu, określonego w ustawie z dnia 

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

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

5. Niedotrzymanie 7-dniowego terminu do przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

zarządzeń Wójta Gminy objętych nadzorem Izby (protokół kontroli str. 34-35). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

6. Naruszenie przepisów w zakresie sprawozdawczości polegające na: 

− niesporządzeniu przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli 

w Dąbrowie jednostkowych sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów 

budżetowych za miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. oraz 

rocznego sprawozdania za 2013 r. (protokół kontroli str. 36-38). 
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Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 

Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie. 

− niesporządzeniu przez Publiczną Szkołę Podstawową w Naroku jednostkowych 

sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za wszystkie miesiące 2012 

r. i 2013 r. oraz sprawozdań rocznych za 2012 r. i 2013 r. (protokół kontroli str. 36-38). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku. 

−  wykazaniu w rocznym jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu 

dochodów budżetowych Urzędu Gminy za 2012 r. danych niezgodnych z ewidencją 

analityczną do rachunku bieżącego - subkontem dochodów (protokół kontroli str. 38-39). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy, Zastępca Wójta Gminy oraz Wójt Gminy. 

− niesporządzaniu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie sprawozdań: Rb-27S 

za okres od początku roku do dnia 30.06.2013 r., Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2013 

r., Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2013 r., Rb-50 za II kwartał 2013 r., Rb-27ZZ za 

okres od początku roku do końca II kwartału 2013 r. Rb-ZN wg stanu na koniec II kwartału 

2013 r. (protokół kontroli str. 73-75). 

Odpowiedzialność ponoszą były Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz 

specjalista pracy socjalnej w OPS. 

− przekazaniu Wójtowi Gminy Dąbrowa sprawozdania Rb-28S za okres od początku roku 

do dnia 30.09.2013 r. bez podpisów Głównego Księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej 

(protokół kontroli str. 72-73). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny księgowy OPS oraz były p.o. Kierownika OPS. 

− niedokonywaniu kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań jednostkowych 

składanych przez jednostki organizacyjne Gminy (protokół kontroli str. 75-77). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

Nieprawidłowości wymienione w tiret 1, 2, 4 mogą wypełniać znamiona czynu, określonego 

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

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

7. Nieprawidłowe dokonanie czynności sprawdzających wobec deklaracji na podatek od 

nieruchomości złożonych przez trzech podatników będących przedsiębiorcami za lata 2012-

2013 oraz niezgodne z przepisami prawa podatkowego ustalenie w drodze decyzji 

wymiarowej zobowiązania podatkowego za 2012 r. i 2013 r. od nieruchomości należących 

do przedsiębiorcy będącego osobą prawną.  
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Powyższe nieprawidłowości skutkowały zaniżeniem dochodów podatkowych w łącznej 

wysokości 20 928,00 zł oraz zawyżeniem dochodów podatkowych w łącznej wysokości 

820,00 zł (protokół kontroli str. 43-54). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. podatków i opłat lokalnych oraz Wójt Gminy. 

8. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi polegające 

na niesporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

(protokół kontroli str. 67-69). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. gospodarki mieniem gminnym oraz Wójt Gminy. 

9. Naruszenie przepisów w zakresie ustalania wynagrodzeń pracowników polegające na:  

– wypłacaniu w latach 2008-2014 siedmiu pracownikom Urzędu Gminy dodatków 

specjalnych przyznanych na czas nieokreślony w sytuacji, gdy przepisy dopuszczają jego 

przyznanie z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia 

dodatkowych zadań (protokół kontroli str. 85-90). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

– zaniżeniu łącznie o kwotę 5 600,00 zł podstawy naliczania dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego pracowników za 2013 r. (protokół kontroli str. 94-95). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik Gminy. 

10. Dokonanie wydatków przekraczających granice kwot określonych w planie 

finansowym jednostki na 2013 r. łącznie o kwotę 6 375,86 zł (protokół kontroli str. 77-83). 

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Skarbnika Gminy, Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

Nieprawidłowość powyższa może wypełniać znamiona czynu, określonego w ustawie z dnia 

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

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

11. Dokonywanie w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2014 r. wydatków bezpośrednio z 

budżetu gminy w łącznej kwocie 33 188,59 zł na realizację zadań wykraczających poza 

katalog zadań własnych gminy, tj. z tytułu wywozu odpadów z cmentarzy parafialnych 

(protokół kontroli str. 102-108). 

Odpowiedzialność ponoszą główny specjalista ds. gospodarki odpadami, Skarbnik Gminy, 

Zastępca Wójta Gminy oraz Wójt Gminy. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w ustawie z dnia 

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

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

12. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 
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 zaniechaniu złożenia przez osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących jej 

wykluczenie (protokół kontroli str. 127-130). 

Odpowiedzialność ponoszą radca prawny oraz przewodniczący komisji przetargowej. 

 niewezwaniu 3 wykonawców, którzy w określonym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia terminie nie złożyli wszystkich wymaganych przez zamawiającego oświadczeń 

i dokumentów, do ich złożenia w wyznaczonym terminie (protokół kontroli str. 131-133 

oraz 139-141) 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie komisji przetargowej oraz Wójt Gminy. 

 nienaliczeniu kar umownych w związku z nieterminowym zakończeniem przedmiotu 

umowy (protokół kontroli str. 150-151). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

13. Naruszenie przepisów w zakresie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy 

podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych polegające na:  

− udzieleniu dotacji Stowarzyszeniu Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa 

„Dąbrowskie Skarby” oraz Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie 

bez ważnej umowy, tj. pomimo wadliwej reprezentacji, niezgodnej ze statutami tych 

stowarzyszeń (protokół kontroli str. 189-190). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

− niedopełnieniu ustawowego obowiązku kontroli prawidłowości wykorzystania środków 

publicznych otrzymanych przez podmioty oraz prowadzenia dokumentacji określonej w 

przepisach prawa i w postanowieniach umowy (protokół kontroli str. 195-197).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy. 

Nieprawidłowość wymieniona w tiret 1 może wypełniać znamiona czynu określonego w 

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

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

14. Nieustalenie prawidłowej formy władania nieruchomościami przekazanymi jednostkom 

organizacyjnym Gminy  do wykonywania statutowej działalności poprzez: 

– zawarcie umów użyczenia nieruchomości z jednostkami nieposiadającymi osobowości 

prawnej (protokół kontroli str. 200-201). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

– nieprzestrzeganie postanowień Rady Gminy Dąbrowa wyrażonych w uchwałach, co 

polegało na nieprzygotowaniu projektu uchwały w sprawie określenia składników 

majątkowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie oraz niewydzieleniu i 
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nieprzekazaniu mienia Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Dąbrowie (protokół 

kontroli str. 203-204). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

– zaniechanie dokumentowania w formie pisemnej decyzji w sprawie użytkowania 

pomieszczenia biurowego przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie (protokół 

kontroli str. 200). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

15. Nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji gruntów wg stanu na dzień 

31.12.2012 r. i 31.12.2013 r. (protokół kontroli str. 223-227). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. księgowości budżetowej, Skarbnik Gminy oraz 

Wójt Gminy. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w ustawie 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 punkcie 

nr 2 tiret 1, nr 14 tiret 3 i polegało w szczególności na: 

− uzupełnieniu polityki rachunkowości o brakujące elementy, tj. sporządzono opis 

systemu informatycznego, zawierający wykaz stosowanych programów, procedur lub 

funkcji, określono wersje oprogramowania i rok rozpoczęcia jego eksploatacji. 

 zawarciu z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Dąbrowie umowy bezpłatnego 

używania pomieszczenia biurowego – umowa użyczenia z mocą obowiązującą od dnia 

02.01.2009 r. 

 

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 przestrzeganie postanowień zarządzenia nr 30/10 z dnia 29.03.2010 r. w sprawie 
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określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dąbrowa i 

jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbrowa oraz zasad jej koordynacji w zakresie 

opracowania rocznego planu działalności. Uchylić Skarbnikowi Gminy kompetencje do 

wydawania zarządzeń w zakresie kontroli zarządczej w imieniu Wójta Gminy celem 

doprowadzenia do zgodności z przepisem art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.). Zapewnić 

przeprowadzanie niezapowiedzianych kontroli kasy stosownie do postanowień § 7 pkt 7 lit. 

f procedur kontroli finansowej określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 

OR.120.7.2012 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych czynności podejmowanych w ramach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy 

Dąbrowa. 

2. Wzmocnić nadzór w zakresie rachunkowości celem zapewnienia przestrzegania przepisów 

określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 

z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Utworzyć brakujący dziennik do ewidencji zdarzeń 

dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stosownie do przepisów art. 13 

ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Wszystkie księgi rachunkowe oznaczyć nazwą 

jednostki której dotyczą, nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej, nazwą programu 

przetwarzania, co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia, 

stosownie do przepisów art. 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Dokonywać 

kompletnych zapisów księgowych, tj. zawierających co najmniej dane określone w art. 23 

ust. 2 ustawy o rachunkowości na podstawie dowodów księgowych sprawdzonych pod 

względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez osoby do tego upoważnione 

stosownie do regulacji zawartych w § 11 ust. 3 i 4 Procedur nadzoru w zakresie gromadzenia, 

wydatkowania zwrotu środków publicznych stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia nr 

OR.120.7.2012 Wójta Gminy z dnia 06.11.2012 r. Dokonać wyceny 18 działek gruntu 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości i zarządzeniu nr 

49/10 Wójta Gminy z dnia 15.04.2010 r. oraz ująć ich wartość w ewidencji księgowej celem 

przedstawienia stanu majątkowego w sposób rzetelny, do czego zobowiązuje art. 4 ust. 1 

ustawy o rachunkowości. Ustalić ilość i wartość poszczególnych obiektów inwentarzowych 

- dróg utwardzonych, ujętych w ewidencji analitycznej kwotą zbiorczą, zgodnie z przepisami 

zawartymi w pkt I ppkt 1.3 – Objaśnienia wstępne Klasyfikacji środków trwałych 

stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. 

w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 242, poz. 1622) oraz zasadami 

prowadzenia ewidencji analitycznej konta 011 określonymi w zarządzeniu nr 49/10 Wójta 
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Gminy z dnia 15.04.2010 r. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ust. 1 ustawy o 

rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadzać, w postaci 

zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. 

3. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie przypadków przekazania środków 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rachunek Budżetu Gminy. Środki 

Funduszu gromadzić wyłącznie na wyodrębnionym rachunku bankowym stosownie do 

przepisów art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

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

4. Podjąć działania, które skutecznie wyeliminują zaciąganie zobowiązań pieniężnych z 

przekroczeniem zakresu upoważnienia określonego w planie finansowym jednostki. 

Zapewnić przestrzeganie w tym zakresie przepisów art. 46 ust. 1 oraz art. 261 ustawy z dnia 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 

z późn. zm.). 

5. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie przypadków nieterminowego 

przekazywania do Regionalnej Izby Obrachunkowej zarządzeń Wójta Gminy objętych 

nadzorem Izby. Przestrzegać w tym zakresie przepisów art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). 

6. Podjąć działania, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości w zakresie 

sprawozdawczości. Skutecznie egzekwować obowiązek sporządzania i składania 

jednostkowych sprawozdań miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych Rb-27S, Rb-Z, Rb-

50, Rb-27ZZ, Rb-ZN stosownie do przepisów § 4 pkt 3 b i § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia  

Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. 

U. poz. 119) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i § 6 ust. 1 pkt 4 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.). Zapewnić przestrzeganie 

wymogów formalnych w zakresie podpisywania sprawozdań określonych w § 14 ust. 1 i 5 

rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zapewnić dokonywanie kontroli 

formalno-rachunkowej sprawozdań jednostkowych otrzymywanych od kierowników 

jednostek organizacyjnych zgodnie z przepisami § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej oraz § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawie sprawozdań 

jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Skorygować 

błędnie sporządzone jednostkowe sprawozdanie Rb-27 S z wykonania planu dochodów 

budżetowych Urzędu Gminy za 2012 r.  

7. Wzmocnić nadzór w zakresie przestrzegania przepisów podatkowych. W stosunku do 
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podatników wykazanych w protokole kontroli dokonać prawidłowego określenia wysokości 

zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2012-2013, 

uwzględniając dyspozycję art. 1a ust. 1 pkt 3, art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2014 r., poz. 849). Podjąć działania, 

które skutecznie wyeliminują przypadki ustalania przez organ podatkowy zobowiązań 

podatkowych od nieruchomości należących do osób prawnych w drodze decyzji 

wymiarowych. Stosować w tym zakresie przepisy art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych. 

8. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie przypadków niesporządzania wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Stosować w tym zakresie przepisy 

art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn.zm.). 

9. Zaprzestać wypłacania dodatków specjalnych z naruszeniem przepisów art. 36 ust. 5 ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z 

późn. zm.), który dopuszcza przyznanie dodatku specjalnego wyłącznie na czas określony. 

Przy naliczaniu i wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników ściśle 

przestrzegać przepisów § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 

stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, 

ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 

(Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) - w zakresie przyjmowania właściwych składników 

wynagrodzenia do podstawy naliczenia tej wypłaty. Dokonać rozliczenia z pracownikami 

wskazanych niedopłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

10. Wzmocnić nadzór nad realizacją planu finansowego celem niedopuszczenia do 

przekraczania zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków określonych 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.). 

11. Przy dokonywaniu wydatków z tytułu wywozu odpadów z cmentarzy zapewnić 

przestrzeganie przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów wydatków, stosownie do 

dyspozycji art. 44 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych w związku z art. 2 ustawy z 

dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. 

Nr 118, poz. 687 z późn. zm.), a w szczególności zaprzestać ponoszenia z budżetu gminy 

wydatków z tytułu wywozu odpadów z cmentarzy parafialnych. 

12. Zapewnić prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych z należytą 

starannością, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
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publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Przestrzegać obowiązku 

składania oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wykluczenie z 

postępowania przez wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu, stosownie do 

dyspozycji art. 17 ust. 2 cyt. ustawy. Na podstawie art. 26 ust. 3 cyt. ustawy wzywać 

wykonawców do złożenia wszystkich wymaganych oświadczeń lub dokumentów, których 

brakuje w złożonej ofercie. Nałożyć na wykonawcę karę za zwłokę w wykonaniu 

przedmiotu umowy zgodnie z  § 14 pkt 4 lit. b)  umowy nr B.7011.42.3.2012 z dnia 

01.06.2012 r. 

13. Wzmocnić nadzór nad udzielaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu Gminy na realizację 

zadań publicznych wskazanych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. 

zm.). Dotacji na realizację zadań udzielać na podstawie ważnej umowy stosownie do 

wymogów art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 

związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst 

Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Zapewnić wykonywanie obowiązku przeprowadzania 

kontroli prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację 

zadania stosownie do wymogów art. 17 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

14. Prawidłowo uregulować formę władania nieruchomościami przekazanymi jednostkom 

organizacyjnym 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 (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 

518 z późn. zm.). Mając na względzie treść uchwał Rady Gminy Dąbrowa przygotować 

projekt uchwały w sprawie określenia składników majątkowych dla Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Dąbrowie, stosownie do przepisów art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz 

wydzielić a następnie przekazać majątek Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w 

Dąbrowie, zgodnie z przepisami art. 51 w zw. z art. 56 cyt. ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Rozliczyć z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Dąbrowie 

koszty używania pomieszczenia biurowego począwszy od dnia 2.01.2009 r., stosownie do 

postanowień § 3  umowy spisanej w dniu 3.07.2014 r. 

15. Podjąć działania, które zapewnią prawidłowe przeprowadzanie inwentaryzacji gruntów. 

Inwentaryzację gruntów przeprowadzać drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z 
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odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników stosownie do 

przepisów 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.) oraz instrukcji inwentaryzacyjnej 

wprowadzonej zarządzeniem Wójta nr OR.0050.5.2012 z dnia 18.01.2012 r.  

 

 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 

 

 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 


