
 

 
 

 

 

Opole, dnia 13 stycznia 2015 r. 

NKO.401-20/2014 

 

 

Pani 

Barbara Zając 

Wójt Gminy Pokój 

 

 

 

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 29 sierpnia 2014 r. do 10 

listopada 2014 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

Gminy Pokój 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 Pani w dniu 14.11.2014 r.  

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie opracowywania planów finansowych polegające na: 

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
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− nieprzekazaniu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pokoju informacji o 

ostatecznych kwotach dochodów tej jednostki na 2013 r. (protokół kontroli str. 58).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

− niesporządzeniu przez Urząd Gminy Pokój oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Pokoju planów finansowych na 2013 r. w zakresie dochodów budżetowych 

(protokół kontroli str. 58).  

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy oraz pełniący obowiązki Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

− nieopracowaniu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 

2013 r. (protokół kontroli str. 58-59). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

 

2. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na:  

 nieokreśleniu w polityce rachunkowości opisu algorytmów i parametrów programów 

tworzących księgi rachunkowe oraz wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego 

eksploatacji (protokół kontroli str. 7-8). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy i Skarbnik. 

 nieokreśleniu w zakładowym planie kont zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych 

do kont 134 i 260 oraz ustaleniu w nim zasad funkcjonowania konta 201 niezgodnie z 

zasadami określonymi w obowiązujących przepisach (protokół kontroli str. 24-26).  

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Wójt Gminy. 

 określeniu w zakładowym planie kont, w tym w planie kont dla organu podatkowego, 

nieprawidłowego sposobu ewidencjonowania dochodów budżetowych, czego skutkiem 

było wykazanie w jednostkowych sprawozdaniach Rb-27S za 2013 r. danych w 

zakresie wykonanych dochodów na podstawie niewłaściwej ewidencji księgowej 

(protokół kontroli str. 6-7, 64-67). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

 ujęciu w księgach rachunkowych 2014 r. kosztów i zobowiązań dotyczących 2013 r. w 

kwocie 88 110,45 zł, co skutkowało wykazaniem w bilansie za 2013 r. 

nieprawidłowych danych w zakresie zobowiązań, kosztów i wyniku finansowego tego 

roku obrotowego (protokół kontroli str. 26-28). 

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą Skarbnik i Wójt Gminy. 
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 prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 221 techniką ręczną, niezgodną z metodą 

przyjętą w polityce rachunkowości, na kartach kontowych niespełniających wymogów 

ustawy o rachunkowości, bez zachowania zasady sprawdzalności ksiąg oraz z 

zastosowaniem niewłaściwych sposobów poprawiania błędnych zapisów (protokół 

kontroli str. 17 i 29-30).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. obsługi kasowej, Skarbnik i Wójt Gminy. 

 wykazaniu na koniec 2013 r. w ewidencji analitycznej konta 221 sald jednostronnych 

zamiast prawidłowych sald dwustronnych (protokół kontroli str. 30-31). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. rachunkowości budżetowej i Skarbnik Gminy. 

 nieprawidłowym i niebieżącym ujmowaniu na koncie 234 operacji gospodarczych 

związanych z rozliczeniem zaliczek udzielonych pracownikom (protokół kontroli str. 

39-40). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnik 

Gminy. 

− nieujęciu w ewidencji księgowej należności w wysokości 30 308,96 zł (protokół 

kontroli str. 54-55). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Wójt Gminy. 

− dokonaniu w ewidencji księgowej zapisów nie odzwierciedlających stanu 

rzeczywistego w zakresie dochodów budżetowych zrealizowanych przez Urząd 

Gminy, czego skutkiem było wykazanie w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S za 

2013 r. nierzetelnych danych w zakresie wykonanych dochodów (protokół kontroli str. 

67-68). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

 księgowaniu operacji gospodarczych na kontach: 030, 221, 222, 223, 224, 234, 240, 

134, 260, 902 niezgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach i w 

zakładowym planie kont (protokół kontroli str. 24-25, 30, 33, 40, 55, 97-98, 103-104, 

211-212 oraz 221). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. rachunkowości budżetowej oraz Skarbnik 

Gminy. 

 księgowaniu z opóźnieniem operacji gospodarczych związanych z przyjęciem do 

ewidencji środków trwałych, co skutkowało również niezgodnością pomiędzy 

ewidencją analityczną a syntetyczną konta 011 (protokół kontroli str. 156, 159, 162-

163, 167-168 oraz 205-206). 
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Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji księgowej rejestru „Kanalizacja” oraz 

sporządzeniu zestawienia obrotów i sald tego rejestru niespełniającego wymogów 

ustawy o rachunkowości (protokół kontroli str. 104-105). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik.  

 ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na kontach 235 i 853 nieprzewidzianych w 

zakładowym planie kont (protokół kontroli str. 125-126). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik. 

 

3. Nieprawidłowe prowadzenie gospodarki kasowej polegające na: 

 sporządzeniu protokołów zdawczo-odbiorczych kasy oraz protokołu kontroli kasy na 

koniec 2013 r. w sposób niezgodny z wymogami przepisów wewnętrznych (protokół 

kontroli str. 12-14, 47-49). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. obsługi kasowej, Podinspektor w Referacie 

Finansowym, członkowie komisji inwentaryzacyjnej oraz Skarbnik Gminy.  

 nieujmowaniu w raportach kasowych operacji związanych z pobraniem i zwrotem 

gotówki z „pogotowia kasowego” (protokół kontroli str. 15). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. obsługi kasowej, Podinspektor w Referacie 

Finansowym oraz Skarbnik Gminy. 

 niezałączaniu do raportów kasowych dokumentów zastępujących przechowywane w 

odrębnych zbiorach dokumenty źródłowe oraz dokonywaniu w raportach kasowych 

łącznych zapisów bez sporządzenia zbiorczych dowodów księgowych (protokół 

kontroli str. 49-50). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. obsługi kasowej oraz Skarbnik Gminy.  

 

4. Zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych, które przekraczały wysokość kwot wydatków 

określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki na 2013 r. (protokół kontroli 

str. 34-38).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik 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). 
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5. Wykorzystanie w grudniu 2013 r. oświatowej części subwencji ogólnej przeznaczonej na 

pokrycie wydatków 2014 r. (protokół kontroli str. 43-44). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt i Skarbnik Gminy. 

 

6. Naruszenie przepisów w zakresie sprawozdawczości polegające na: 

− niesporządzeniu przez Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w 

Domaradzu jednostkowych sprawozdań Rb-27S za poszczególne miesiące 2012 r., 

rocznego sprawozdania za 2012 r. oraz sprawozdań za miesiące od stycznia do 

sierpnia 2014 r. (protokół kontroli str. 60-64). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym 

w Domaradzu. 

− niesporządzeniu przez Publiczną Szkołę Podstawową w Pokoju jednostkowych 

sprawozdań Rb-27S za poszczególne miesiące 2012 r., rocznego sprawozdania za 

2012 r. oraz sprawozdań za miesiące od stycznia do sierpnia 2013 r. (protokół kontroli 

str. 60-64). 

Odpowiedzialność ponosi były Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju. 

− niesporządzeniu przez Publiczne Przedszkole w Pokoju jednostkowych sprawozdań 

Rb-27S za poszczególne miesiące 2012 r., rocznego sprawozdania za 2012 r. oraz 

sprawozdań za miesiące od stycznia do sierpnia 2013 r. (protokół kontroli str. 60-64). 

Odpowiedzialność ponosi były Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pokoju. 

− niesporządzeniu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju jednostkowych 

sprawozdań Rb-27S za miesiące od stycznia do sierpnia 2014 r. (protokół kontroli str. 

60-64). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju. 

− niesporządzeniu przez Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju jednostkowych 

sprawozdań Rb-27S za poszczególne miesiące 2012 r., rocznego sprawozdania za 

2012 r. oraz sprawozdań za miesiące od stycznia do sierpnia 2014 r. (protokół kontroli 

str. 60-64). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju. 

− wykazaniu w zbiorczym sprawozdaniu Rb 27S za 2013 r. nieprawidłowych danych w 

zakresie wykonanych dochodów (protokół kontroli str. 68-70). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

− wykazaniu w sprawozdaniach Rb-27S oraz Rb-PDP za 2013 r. skutków finansowych 

wynikających z decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy 
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Ordynacja podatkowa w nieprawidłowych kwotach, tj. zaniżonych w zakresie 

umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości o kwotę 1 425,00 zł, zaniżonych w 

zakresie umorzenia zaległości w podatku rolnym o kwotę 22,00 zł, zaniżonych w 

zakresie rozłożenia na raty podatku od nieruchomości o kwotę 406,00 zł oraz 

zawyżonych w zakresie rozłożonych na raty odsetek za zwłokę o kwotę 140,00 zł 

(protokół kontroli str. 87-89). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych, Skarbnik oraz 

Wójt Gminy. 

 wykazaniu w jednostkowym sprawozdaniu Rb-28S w kolumnie „Wydatki wykonane” 

danych niezgodnych z ewidencją księgową (protokół kontroli str. 102-103). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. rachunkowości budżetowej, Skarbnik i Wójt. 

 niewłaściwym dokonywaniu kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań składanych 

przez jednostki organizacyjne (protokół kontroli str. 106-107). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 sporządzeniu i przekazaniu jednostkowych sprawozdań Rb-28S za okres od początku 

roku do dnia 31.07.2013 r. z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju oraz z 

Publicznego Przedszkola w Pokoju przez osobę nieupoważnioną (protokół kontroli str. 

99-100). 

Odpowiedzialność ponoszą byli Dyrektorzy funkcjonujących wówczas Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Pokoju oraz Publicznego Przedszkola w Pokoju. 

 nieterminowym sporządzeniu i przekazaniu jednostkowych sprawozdań Rb-Z i Rb-N 

na dzień zakończenia działalności Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju oraz 

Publicznego Przedszkola w Pokoju (protokół kontroli str. 100-101). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. rachunkowości budżetowej placówek 

oświatowych i płac (główny księgowy) oraz Wójt Gminy. 

Nieprawidłowości wymienione w tiret 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 mogą wypełniać znamiona 

czynów, określonych 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. Naruszenie przepisów podatkowych polegające na: 

− ustaleniu podatnikowi o nr konta 11047 w latach 2013-2014 i podatnikowi o nr konta 

21170 w latach 2012-2014 zobowiązań z tytułu podatku rolnego w wysokości 

zawyżonej łącznie o kwotę 898,00 zł (protokół kontroli str. 77-82). 
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− nieustaleniu podatku leśnego należnego za lata 2012-2014 od gruntów leśnych 

stanowiących działkę nr 573/3 w wysokości łącznej 974,49 zł (protokół kontroli str. 

80-82). 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponoszą Inspektor ds. podatków i 

opłat lokalnych, Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

 

8. Rozliczanie się inkasenta opłaty targowej z pobranych kwot w terminach znacznie 

przekraczających termin wyznaczony przez Radę Gminy oraz nienaliczenie odsetek za 

zwłokę od nieterminowych wpłat inkasenta (protokół kontroli str. 84-85). 

Odpowiedzialność ponoszą Inkasent opłaty targowej na terenie miejscowości Pokój, 

Inspektor ds. obsługi kasy oraz Skarbnik Gminy. 

 

9. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi 

polegające na: 

 niezamieszczaniu w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę (protokół kontroli str. 91, 95-96 i 217-218). 

Odpowiedzialność ponoszą były Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki 

nieruchomościami, Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, turystyki i promocji oraz 

Wójt Gminy.  

 niesporządzaniu protokołów z przetargów na sprzedaż nieruchomości (protokół 

kontroli str. 92). 

Odpowiedzialność ponosi Przewodniczący komisji przetargowej. 

− dokonaniu sprzedaży nieruchomości pomimo nieosiągnięcia w przetargu ustnym 

nieograniczonym minimalnej wysokości postąpienia, tj. co najmniej 1 % ceny 

wywoławczej (protokół kontroli str. 92). 

Odpowiedzialność ponoszą przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz 

Wójt Gminy. 

 niepodawaniu do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargów na 

sprzedaż nieruchomości (protokół kontroli str. 93). 

Odpowiedzialność ponoszą były Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki 

nieruchomościami oraz Wójt Gminy. 
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 niezamieszczaniu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w 

dzierżawę opisu nieruchomości, terminów wnoszenia opłat oraz zasad aktualizacji 

opłat (protokół kontroli str. 95-96). 

Odpowiedzialność ponoszą były Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki 

nieruchomościami oraz Wójt Gminy. 

 

10. Dokonywanie wydatków przekraczających granice kwot określonych w planie 

finansowym jednostki na 2013 r. (protokół kontroli str. 107-111).  

Odpowiedzialność ponoszą Wójt, Skarbnik oraz pracownicy wskazujący na dowodach 

źródłowych, że wydatki mieszczą się w planie finansowym jednostki. 

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. Niezachowanie zasady niezwłoczności przy zamieszczaniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszeń o udzieleniu zamówień, co doprowadziło do zamieszczenia 

ogłoszenia po ponad dwóch latach od daty zawarcia umowy (protokół kontroli str. 130-

131, 139-140 oraz 165-166).  

Odpowiedzialność ponoszą były Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki 

nieruchomościami oraz Sekretarz i 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). 

 

12. Wypłacenie wykonawcy zamówienia publicznego pn. „Przewozy szkolne w roku 

szkolnym 2013/2014 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Pokój” wynagrodzenia w wysokości zaniżonej o kwotę 

916,00 zł, w skutek nieprawidłowej weryfikacji kart przewozów szkolnych (protokół 

kontroli str. 140-141). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. kadr i płac oraz Wójt i Skarbnik. 

 

13. Niedostosowanie treści uchwały Rady Gminy nr XLIV/326/2010 z dnia 6.09.2010 r. w 

sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny 
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ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego do zmienionych przepisów art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (protokół kontroli str. 142-145). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 

14. Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Pokój za 2013 rok (protokół kontroli str. 147-149 i 151-152). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor ds. kadr i płac oraz Wójt Gminy.  

 

15. Naruszenie postanowień uchwał Rady Gminy w zakresie terminów i wielkości transz 

kredytu i pożyczki długoterminowej zaciągniętych w latach 2013-2014 (protokół kontroli 

str. 171-174). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Wójt Gminy.  

 

16. Nieprawidłowości związane z ustaleniem wynagrodzeń polegające na: 

 naliczeniu i wypłaceniu wynagrodzenia Skarbnikowi Gminy w okresie od maja 2013 

do sierpnia 2014 r. w wysokości zawyżonej o łączną kwotę 7 965,32 zł (brutto) 

(protokół kontroli str. 114-115). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt. 

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). 

 naliczeniu i wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. Wójtowi 

oraz Sekretarzowi w wysokości zaniżonej o łączną kwotę 49,65 zł (protokół kontroli 

str. 118-119). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. kadr i płac. 

 

17. Nieprawidłowości w zakresie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych polegające na nieopublikowaniu 

wyników otwartego konkursu ofert na stronie internetowej oraz nieudokumentowaniu 

przeprowadzonych czynności kontrolnych na przyjętych sprawozdaniach z realizacji 

zadań publicznych (protokół kontroli str. 195, 196-197).  

Odpowiedzialność ponoszą Przewodniczący komisji konkursowej, Podinspektor ds. 

gospodarki komunalnej, turystyki i promocji, Skarbnik oraz Wójt Gminy.  



10 

 

 

18. Nieprawidłowe ustalenie dwóm producentom rolnym w latach 2013 i 2014 rocznego 

limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej, co doprowadziło do wypłaty jednemu z nich 

zwrotu podatku w kwocie zawyżonej łącznie o 1 539,00 zł (protokół kontroli str. 182-

189). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. obsługi kasowej. 

 

19. Przekazanie nieruchomości komunalnych jednostkom organizacyjnym Gminy na 

podstawie cywilnoprawnych umów użyczenia (protokół kontroli str. 215-217). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte lub częściowo usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości 

wymienionych w punktach: nr 2 tiret 8, nr 6 tiret 1, 4, 5, 7, nr 7 tiret 1, nr 14 oraz nr 16 tiret 1, 

i polegało w szczególności na: 

 ujęciu w księgach rachunkowych pod datą 29.10.2014 r. należności Gminy w kwocie 

30 308,96 zł, 

− sporządzeniu przez Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w 

Domaradzu, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju i Dyrektora 

Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju zaległych sprawozdań Rb-27S oraz 

dokonaniu korekty sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP za 2013 r. w zakresie skutków 

finansowych decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy 

Ordynacja podatkowa, 

− dokonaniu zmiany wymiaru podatku rolnego na 2013 r. i 2014 r. podatnikowi o nr 

konta 11047, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, 

− skorygowaniu i przesłaniu uprawnionym podmiotom korekty sprawozdania z 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pokój za 2013 r., 

−  ustaleniu pismem FIN V 2122 9/2014 z dnia 01.09.2014 r., składników 

wynagrodzenia Skarbnika Gminy w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.  
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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 przepisów art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w 

zakresie przekazywania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach 

dochodów i wydatków tych jednostek oraz w zakresie opracowywania planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami jak również przepisów art. 11 ust. 3 cyt. ustawy oraz 

§ 5 ust. 1, 2 i 3 oraz § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i 

samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r. nr 241, poz. 1616 z późn. zm.) 

w zakresie sporządzania planów finansowych Urzędu Gminy oraz podległych jednostek 

budżetowych.  

 

2. Wzmocnić nadzór i kontrolę 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.). Uzupełnić politykę rachunkowości o 

brakujące elementy w zakresie algorytmów i parametrów programów komputerowych 

tworzących księgi rachunkowe, wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego 

eksploatacji stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c) w związku z art. 10 ust. 2 

cyt. ustawy o rachunkowości, w zakresie określenia zasad prowadzenia ewidencji 

pomocniczej do kont 134 i 260 oraz zasad funkcjonowania kont 201, 235 i 853 stosownie 

do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a) i art. 10 ust. 2 w związku z art. 20 ust. 1 cyt. ustawy 

i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity 

tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w zakresie prawidłowego sposobu 

ewidencjonowania dochodów budżetowych zgodnie z zasadami określonymi w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
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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 w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. nr 208, poz. 1375). W księgach rachunkowych jednostki ujmować 

wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty 

związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od 

terminu ich zapłaty, stosownie do przepisów art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 

Zaprowadzić prawidłową ewidencję analityczną konta 221 spełniającą wymogi ustawy o 

rachunkowości określone w art. 23 ust. 1 i ust. 2, art. 24 ust. 4 pkt 1 oraz w sposób zgodny 

z metodą jej prowadzenia określoną w zakładowym planie kont. Błędne zapisy poprawiać 

stosownie do zasad określonych w art. 25 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Na koncie 221 

wykazywać salda zgodne z ich rzeczywistym stanem, stosownie do przepisów art. 24 ust. 

2 w związku z art. 7 ust. 3 ustawy o rachunkowości i zasadami funkcjonowania tego 

konta, określonymi w zakładowym planie kont. Zapewnić przestrzeganie art. 20 ust. 1 cyt. 

ustawy i zasad funkcjonowania konta 234 określonych w zakładowym planie kont, w 

zakresie terminowego i rzetelnego dokonywania w księgach rachunkowych zapisów 

dotyczących rozliczeń zaliczek udzielonych pracownikom. Zapewnić dokonywanie w 

księgach rachunkowych prawidłowych zapisów w zakresie dochodów budżetowych 

wykonanych przez Urząd Gminy oraz wykazywanie w jednostkowym sprawozdaniu Rb-

27S danych na podstawie właściwej i rzetelnie prowadzonej ewidencji księgowej, 

stosownie do przepisów § 3 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 instrukcji sporządzania sprawozdań 

budżetowych stanowiącej załącznik nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 

stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119) oraz 

art. 24 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Doprowadzić do prawidłowego prowadzenia 

ewidencji na kontach 030, 221, 223, 224, 234, 240 oraz 134, 260 i 902, zgodnie z 

zasadami określonymi w zakładowym planie kont oraz w cyt. rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. Zapewnić terminowe księgowanie wszystkich operacji 

związanych z przyjęciem do ewidencji środków trwałych, stosownie do przepisu art. 20 

ust. 1 ustawy o rachunkowości. Stosownie do dyspozycji art. 16 ust. 1 cyt. ustawy 

zapewnić zgodność pomiędzy ewidencją analityczną i syntetyczną konta 011. Zapewnić 

prowadzenie prawidłowej ewidencji księgowej w rejestrze „Kanalizacja” oraz 
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sporządzanie prawidłowego zestawienia obrotów i sald dla tego rejestru, stosownie do 

dyspozycji art. 24 ust. 2 oraz 18 ust. 1 cyt. ustawy.  

 

3. Zapewnić sporządzanie prawidłowych protokołów zdawczo-odbiorczych kasy w 

przypadku zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej oraz protokołów kontrolnych kasy, 

zgodnie z uregulowaniami obowiązujących przepisów wewnętrznych. Operacje związane 

z pobraniem i zwrotem gotówki z „pogotowia kasowego” dokumentować oraz ujmować w 

ewidencji księgowej w celu odzwierciedlenia stanu rzeczywistego, stosownie do 

przepisów art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Do raportów kasowych załączać 

dokumenty zastępujące przechowywane w odrębnych zbiorach dokumenty źródłowe, 

zgodnie z przepisami art. 24 ust.4 pkt. 1 cyt. ustawy. Zapisów łącznych w raportach 

kasowych dokonywać na podstawie zbiorczych dowodów księgowych, sporządzonych 

stosownie do wymogów określonych w art. 20 ust. 3 pkt. 1 ustawy o rachunkowości.  

 

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

przekroczeniem wysokości kwot określonych w planie finansowym. Zapewnić 

przestrzeganie w tym zakresie przepisów art. 46 ust. 1 oraz art. 261 ustawy z dnia 27 

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

zm.).  

 

5. Zaprzestać wykorzystywania oświatowej części subwencji ogólnej danego roku na 

pokrycie wydatków roku następnego. Stosować w tym zakresie przepisy art. 211 i art. 217 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 

 

6. Podjąć działania, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości w zakresie 

sprawozdawczości budżetowej. Egzekwować obowiązek sporządzania i składania przez 

wszystkie jednostki organizacyjne sprawozdań miesięcznych oraz rocznych Rb-27S, 

stosownie do przepisów § 4 pkt 3 lit. b, § 6 ust. 1 pkt 1 oraz § 18 ust. 1 i ust. 6 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119). Zapewnić prawidłowe sporządzanie 

sprawozdań zbiorczych, na podstawie sprawdzonych pod względem formalno-

rachunkowym sprawozdań jednostkowych jednostek podległych oraz sprawozdania 

jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako 
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organu stosownie do przepisów § 6 ust. 1 pkt 3 i § 9 ust. 3 cyt. rozporządzenia w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej. W sprawozdaniach Rb-27S oraz Rb-PDP wykazywać 

rzeczywiste skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy 

Ordynacja podatkowa, tj. ustalone z uwzględnieniem przepisów § 3 ust. 1 pkt 11 lit. a, b 

instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik nr 39 do cyt. rozporządzenia w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej. Skorygować błędnie sporządzone sprawozdania Rb 27S i 

Rb-PDP za 2013 r. Zapewnić prawidłowe sporządzanie jednostkowych sprawozdań Rb-

28S, stosownie do przepisów § 9 ust. 2 pkt 3 instrukcji stanowiącej załącznik nr 39 do cyt. 

rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, zgodnie z którym, w kolumnie 

„Wydatki wykonane” wykazuje się zrealizowane wydatki na podstawie danych 

księgowości analitycznej do rachunku bieżącego. Dokonywać kontroli formalno-

rachunkowej sprawozdań jednostkowych otrzymywanych od jednostek organizacyjnych 

zgodnie z przepisami § 9 ust. 3 cyt. rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej oraz § 10 ust. 6 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.). Przestrzegać wymogów w zakresie 

sporządzania i przekazywania sprawozdań przez osoby upoważnione, stosownie do 

przepisów § 4 pkt 3b cyt. rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz 

§ 6 ust. 1 pkt 4 cyt. rozporządzenia sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych. 

 

7. Dokonać korekty wysokości podatku rolnego za lata 2012-2014 podatnikowi o nr konta 

21170 uwzględniając przepisy art. 4 ust. 1, art. 6a ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 

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

podatku leśnego za lata 2012-2014 od gruntów leśnych stanowiących działkę nr 573/3 

uwzględniając przepisy art. 1 ust. 1 i 2, art. 3 oraz art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 

października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465). 

 

8. Zapewnić egzekwowanie terminowego rozliczania się inkasenta opłaty targowej z 

pobranych kwot. W przypadku nieterminowych wpłat inkasenta naliczać i pobierać 

należne odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

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

 



15 

 

9. Wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1490). Zapewnić sporządzanie prawidłowych wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz zamieszczanie w prasie lokalnej informacji 

o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w 

dzierżawę, zgodnie z przepisami art. 35 ust. 1 i 2 cyt. ustawy. Zapewnić sporządzanie 

protokołów z przetargów na sprzedaż nieruchomości, stosownie do przepisów § 10 ust. 1 

cyt. rozporządzenia oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach 

przetargów, stosownie do przepisów § 12 ust. 1 rozporządzenia. Dokonując sprzedaży 

nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego przestrzegać wymogu 

osiągnięcia minimalnej wysokości postąpienia, stosownie do przepisów § 14 ust. 3 cyt. 

rozporządzenia. 

 

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. Wdrożyć procedury, które zapewnią przestrzeganie zasady niezwłoczności przy 

zamieszczaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o udzieleniu zamówień, 

stosownie do przepisu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

12. Dokonać korekty i prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia wypłaconego wykonawcy 

zamówienia publicznego pn. „Przewozy szkolne w roku szkolnym 2013/2014 obejmujące 

dowozy dzieci do placówek oświatowych  prowadzonych przez Gminę Pokój”. Zapewnić 

rzetelną weryfikację kart przewozów szkolnych sporządzanych przez wykonawcę w 

całym okresie realizacji tego zamówienia publicznego. 

 

13. Przygotować i przedłożyć Radzie Gminy Pokój projekt uchwały w sprawie ustalenia 

Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 
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szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, zawierający 

postanowienia w zakresie sposobu ustalenia kwoty bazowej zgodne z przepisem art. 30 

ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 

2014 r. poz. 191 z późn. zm.). 

 

14. Zapewnić respektowanie postanowień uchwał Rady Gminy wydanych na podstawie art. 

18 ust. 2 pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) przy zaciąganiu kredytów i pożyczek 

długoterminowych.  

 

15. Podjąć działania zmierzające do prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia wypłaconego 

Skarbnikowi Gminy w okresie od maja 2013 r. do sierpnia 2014 r. w zawyżonej kwocie 

oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. wypłaconego Wójtowi i 

Sekretarzowi w zaniżonej wysokości. Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczać i 

wypłacać zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1144).  

 

16. Zapewnić ogłaszanie wyników otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań 

publicznych na stronie internetowej, stosownie do przepisu 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz właściwe 

dokumentowanie kontroli sprawozdań z realizacji zadań publicznych składanych przez 

podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 

 

17. Limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalać zgodnie z zapisami art. 4 ust. 2 ustawy z 

dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. nr 52, poz. 379 z późn. zm.). 

Prawidłowo rozliczyć zwrot podatku wypłaconego producentowi rolnemu w zawyżonej 

wysokości. 

 

18. Podjąć działania w celu prawidłowego uregulowania formy władania nieruchomościami 

przekazanymi jednostkom organizacyjnym Gminy, stosownie do przepisu art. 43 ustawy z 
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dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. 

poz. 518 z późn. zm.). 

 

19. Ze względu na skalę stwierdzonych nieprawidłowości, w szczególności w zakresie 

rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarowania nieruchomościami, przyczynami 

których były m. in. przeoczenie, brak staranności czy niedopatrzenie i nierzetelność 

pracowników dokonać analizy i oceny tego stanu rzeczy i sformułować wnioski 

zmierzające do poprawy sytuacji w tym zakresie.  

 

 

 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                                                                                                                

/--/ 

 

 


