
 

 
 

 

 

Opole, dnia 10 października 2014 r. 

NKO.401-18/2014 

 

 

Pan 

Bogusław Gąsiorowski 

Wójt Gminy Lubsza 

 

 

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 27 maja 2014 r. do 11 sierpnia 

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

Lubsza za 2013 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2010-2012 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. 

 Kontrola wykazała, iż dopuszczono do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

stwierdzonej podczas poprzedniej kontroli kompleksowej Gminy, w zakresie wydawania 

decyzji podatkowych dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych bez uzasadnienia 

faktycznego. Nastąpiło to pomimo stwierdzenia Wójta Gminy zawartego w odpowiedzi na 

poprzednie wystąpienie pokontrolne przesłanej pismem nr FN.1710.1.2010/2011 z dnia 

28.02.2011 r., iż „wydawane decyzje będą zawierały uzasadnienie faktyczne”. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 11 sierpnia 2014 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Zaniechanie dostosowania zapisów Statutu Gminy Lubsza do stanu rzeczywistego w 

zakresie określenia jednostek organizacyjnych Gminy (protokół kontroli str. 3-5). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 

2. Przystąpienie do realizacji projektów „Mój lepszy start” oraz „Od przedszkolaka do 

wzorowego uczniaka” w sposób nierzetelny poprzez zaniechanie potwierdzenia w formie 

pisemnej ustaleń z przedsiębiorcą, w zakresie warunków wykonania przez niego na rzecz 

Gminy Lubsza wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki tych projektów oraz mogący mieć wpływ na powstanie nieprawidłowości w 

zakresie kwalifikowania wydatków tj. niezgodnie z „Wytycznymi numer 

MRR/KL/1(8)/8/12 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki” zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego w 

dniu 14 sierpnia 2012 r. (protokół kontroli str. 15-19, 20-21). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.  

 

3. Naruszenie przepisów podatkowych polegające na: 

 przeprowadzeniu kontroli podatkowych na podstawie upoważnień niezawierających 

wszystkich wymaganych przepisami prawa informacji (protokół kontroli str. 28). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 dokumentowaniu przebiegu kontroli podatkowych w protokołach niezawierających 

wszystkich wymaganych przepisami informacji (protokół kontroli str. 28-29). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektorzy ds. wymiaru i księgowości podatkowej.  

 braku uzasadnienia faktycznego w decyzjach wydawanych w sprawie przyznania ulg 

w zapłacie podatków (protokół kontroli str. 35-36). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor oraz Inspektor ds. wymiaru i księgowości 

podatkowej.  

Nieprawidłowość polegająca na braku uzasadnienia faktycznego w decyzjach 

wydawanych w sprawie przyznania ulg w zapłacie podatków została stwierdzona 

również podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy, 

przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu w 2010 r. Ponowne 

stwierdzenie przedmiotowej nieprawidłowości świadczy o nieskuteczności działań 
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podjętych w celu jej usunięcia, pomimo zapewnień Wójta, iż „wydawane decyzje będą 

zawierały uzasadnienie faktyczne zgodnie z ustawą…”.  

 

4. Wykazanie w  rocznym sprawozdaniu Rb-PDP sporządzonym na koniec 2013 r. oraz w 

rocznym sprawozdaniu Rb-27S sporządzonym za okres od początku roku do dnia 

31.12.2013 r. skutków finansowych decyzji wydanych przez organ podatkowy na 

podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, w zakresie podatku od nieruchomości oraz 

podatku rolnego w  wysokości zawyżonej łącznie o kwotę 6 428,00 zł (protokół kontroli 

str. 37-38). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor oraz Inspektor ds. wymiaru i księgowości 

podatkowej oraz Skarbnik i Wójt Gminy. 

 

5. Dokonywanie wydatków bezpośrednio z budżetu Gminy na realizację zadań 

wykraczających poza katalog zadań własnych gminy, tj. wydatków z tytułu wywozu 

odpadów komunalnych z cmentarzy parafialnych (protokół kontroli str. 90-94).  

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 

6. Zatrudnienie na stanowisku Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej osoby, która 

nie posiadała wymaganych przepisami prawa kwalifikacji w zakresie wykształcenia na 

urzędniczym stanowisku kierowniczym (protokół kontroli str. 70-72).  

Odpowiedzialność ponosi były Wójt Gminy. 

 

7. Niezachowanie należytej staranności przy dokonywaniu przez komisję odbioru robót 

budowlanych w budynku będącym mieniem komunalnym, co miało bezpośredni wpływ 

na rzetelność sporządzenia protokołu odbioru tych robót (protokół kontroli str. 96-103). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy Urzędu Gminy w Lubszy będący członkami 

komisji dokonującej odbioru robót, z tytułu nadzoru były Zastępca Wójta Gminy. 

 

8. Nieterminowe przekazanie Wojewodzie Opolskiemu okresowego rozliczenia dotacji 

celowej oraz okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej za okres od 01.04.2013 r. do 30.04.2013 r. (protokół kontroli str. 115-

116). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektorzy ds. wymiaru i księgowości podatkowej oraz Wójt 

Gminy. 
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Na uwagę zasługuje fakt, że nieprawidłowość stwierdzona przez kontrolujących 

wymieniona w punkcie 5 została w trakcie kontroli usunięta poprzez sporządzenie korekty 

sprawozdania rocznego Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r. oraz 

sprawozdania rocznego Rb-PDP na koniec 2013 r. w zakresie skutków finansowych decyzji 

wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa.  

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. Przy zawieraniu umów bądź dokonywaniu ustaleń kształtujących stosunki prawne Gminy 

Lubsza z kontrahentami stosować zasadę zachowania szczególnej staranności, poprzez 

zapewnienie dokumentowania ich w formie pisemnej. W toku realizacji projektów 

dofinansowywanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapewnić 

prawidłowe stosowanie obowiązujących „Wytycznych w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” zatwierdzonych przez 

Ministra Rozwoju Regionalnego.  

 

2. Wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

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

podatkowe przeprowadzać na podstawie upoważnień zawierających informacje 

wymagane art. 283 § 2 cyt. ustawy, a ich przebieg dokumentować w protokołach kontroli 

zawierających informacje wymienione w art. 290 § 2 cyt. ustawy. Zaprzestać wydawania 

decyzji w sprawie ulg w zapłacie podatków bez uzasadnienia faktycznego, które powinno 

zawierać w szczególności fakty, które organ uznał za udowodnione, dowody, którym dał 

wiarę, oraz przyczyny, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności. Zapewnić 

prawidłowe stosowanie przepisów art. 210 § 1, § 4 i § 5 cyt. ustawy. 

 

3. Przy dokonywaniu wydatków z tytułu wywozu odpadów komunalnych zapewnić 

przestrzeganie przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów wydatków, stosownie 

do dyspozycji art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
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(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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.).  

 

4. Zapewnić prawidłowe sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi 

realizowanymi na zlecenie Gminy, w szczególności w zakresie staranności i rzetelności 

dokonywania odbioru wykonanych prac i jego dokumentowania. Stosować w tym 

zakresie zasadę zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu czynności 

związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym i jego ochroną, zgodnie z art. 50 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.).  

 

5. Zapewnić terminowe przekazywanie Wojewodzie Opolskiemu okresowego rozliczenia 

dotacji oraz okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu 

podatku akcyzowego, stosownie do wymogów § 6 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom 

dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1339). 

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                                                                                                                

/--/ 


