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Waldemar Czaja 
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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 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 28 sierpnia 2014 r. do 27 

października 2014 r. w tamtejszym Urzędzie Gminy kontrolę kompleksową gospodarki 

finansowej Gminy Zębowice 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. 

Kontrola wykazała, iż dopuszczono do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli kompleksowej Gminy, w zakresie 

opodatkowania podatkiem rolnym niezgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i 

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

poprzednie wystąpienie pokontrolne, iż podjęto działania by tę nieprawidłowość 

wyeliminować. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 27.10.2014 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Wykazanie nieprawidłowych danych w zakresie zobowiązań w bilansie jednostkowym 

Urzędu Gminy sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. (protokół kontroli str. 16-17).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy.  

 

2. Używanie karty płatniczej pomimo nieokreślenia przez Wójta Gminy szczegółowych 

zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy 

dokonywaniu wydatków, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich 

użyciu (protokół kontroli str. 23-24). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy.  

 

3. Opodatkowanie podatkiem rolnym niezgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji 

gruntów i budynków, co spowodowało zawyżenie wymiaru podatku rolnego w roku 2013 

łącznie o 66,95 zł (protokół kontroli str. 29-30). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. podatków oraz Wójt Gminy.  

Wskazana powyżej nieprawidłowość została stwierdzona podczas poprzedniej kontroli 

kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i powtórzyła się pomimo stwierdzenia 

Wójta Gminy zawartego w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie pokontrolne przesłanej 

pismem Fn - 091/5/2010 z dnia 08.11.2010 r., iż „Przeprowadzono analizę i weryfikację w 

zakresie dokonanego wymiaru podatku rolnego za 2010 rok. Wymiaru podatku rolnego 

dokonano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (…)”. Z 

powyższego wynika, iż działania podjęte przez Wójta celem wyeliminowania tej 

nieprawidłowości nie były skuteczne. 

 

4. Pobranie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 

nieprawidłowych wysokościach (protokół kontroli str. 36-37). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. 

 

5. Sporządzenie niekompletnego wykazu osób, którym w zakresie podatków lub opłat 

udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 

łącznie 500 zł, poprzez pominięcie w nim podatników, którym w zakresie podatków 

udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty (protokół kontroli str. 38-39).  

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. podatków, Skarbnik oraz Wójt Gminy.  
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6. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na: 

– niepodaniu informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej (protokół 

kontroli str. 41-42), 

– niesporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub 

dzierżawę (protokół kontroli str. 44-46). 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Inspektor ds. rolnych, 

Podinspektor ds. zamówień publicznych oraz Wójt Gminy.  

– niepodaniu w wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży terminu do złożenia 

wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 

podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (protokół 

kontroli str. 42).  

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. rolnych oraz Wójt Gminy. 

 

7. Naruszenie przepisów ustawy Karta nauczyciela polegające na: 

 nieterminowym przekazaniu sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Zębowice za 2013 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

Opolu, Radzie Gminy Zębowice, Dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę 

Zębowice oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli (protokół kontroli 

str. 54-56), 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 nieprawidłowym wyliczeniu osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego co 

spowodowało zaniżenie wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego dla 

nauczycieli dyplomowanych Publicznego Przedszkola w Zębowicach o łączną kwotę 

458,25 zł. (protokół kontroli str. 60-62). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy oraz Wójt Gminy.  

 

8. Naruszenie przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych polegające na: 

 dokonaniu nieuprawnionej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (protokół kontroli str. 75-76). 

 udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe, bez zachowania przesłanek 

umożliwiających zastosowanie trybu z wolnej ręki (protokół kontroli str. 76-79). 
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Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. zamówień publicznych oraz Wójt Gminy. 

Wskazane powyżej nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów określonych w 

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

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

 

9. Niezamieszczenie ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert, na realizację zadań 

publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013 na 

stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie organu 

administracji publicznej (protokół kontroli str. 86-87). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. zamówień publicznych oraz Wójt Gminy. 

 

10. Nieustalenie formy władania nieruchomościami przekazanymi jednostkom 

organizacyjnym Gminy (protokół kontroli str. 95-97). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że nieprawidłowość stwierdzona przez kontrolujących 

wymieniona w punkcie 3 została w trakcie kontroli usunięta poprzez wydanie dwóch decyzji 

zmieniających łączne zobowiązania pieniężne w zakresie podatku rolnego. 

 

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 prawidłowe sporządzanie bilansu, 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) 

oraz ze wzorem bilansu jednostkowego stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.  
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2. Określić szczegółowe zasady, sposób i tryb przyznawania i korzystania ze służbowych 

kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasady rozliczania płatności 

dokonywanych przy ich wykorzystaniu, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia 

prawidłowości i gospodarności dokonywania wydatków stosownie do art. 247 ust. 3 

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

poz. 885 z późn. zm.). 

 

3. Wzmocnić nadzór w zakresie ustalania podstawy opodatkowania podatkiem rolnym i 

dokonywania jego wymiaru zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).  

 

4. Prawidłowo rozliczyć opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych pobrane w nieprawidłowych wysokościach. W zakresie pobierania tych 

opłat stosować przepis art. 11¹ ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1983 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 

z późn. zm.). 

 

5. Prawidłowo sporządzać wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 

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

późn. zm.), zapewnić zamieszczanie w nich wszystkich osób prawnych i fizycznych oraz 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie 

podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 

kwocie przewyższającej 500,00 zł. Uzupełnić niekompletny wykaz z dnia 27 maja 2014 r. 

 

6. Zapewnić przestrzeganie obowiązku podawania informacji o wywieszeniu wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 

w prasie lokalnej oraz sporządzania wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania 

w najem i dzierżawę zgodnie z dyspozycją 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.). 

Zapewnić podawanie wszystkich wymaganych informacji w wykazach nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami art. 35 ust. 2 cyt. ustawy.  

 

7. Doprowadzić do terminowego przekazywania sprawozdań z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Zębowice podmiotom wymienionym w przepisie art. 30a ust. 
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5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. 

poz. 191 z późn. zm.). Dokonać rozliczenia jednorazowych dodatków uzupełniających dla 

nauczycieli Publicznego Przedszkola w Zębowicach, którym dodatki wypłacono w 

nieprawidłowych kwotach. Wzmocnić nadzór nad prawidłowym wyliczaniem wysokości 

jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz osobistej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego dla nauczycieli, z zastosowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 6 poz. 35 z późn. zm.). 

 

8. Zapewnić przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), a w szczególności art. 

144 ust. 1 w zakresie dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz art. 67 

ust. 1 pkt 5 lit. a) w zakresie wypełnienia przesłanek dopuszczających zastosowanie trybu 

z wolnej ręki.  

 

9. Wzmocnić nadzór nad sporządzaniem dokumentacji związanej z udzielaniem dotacji na 

realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, w szczególności nad 

przestrzeganiem dyspozycji art. 15 ust. 2j w związku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.). 

 

10. Podjąć działania w celu uregulowania formy władania nieruchomościami przekazanymi 

jednostkom organizacyjnym Gminy, stosownie do przepisu art. 43 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst 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. 
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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                                                                                                                

/--/ 
 


