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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 19 stycznia 2015 r. do 17 marca 

2015 r. w tamtejszym Urzędzie Gminy kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy 

Łambinowice 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 20 marca 2015 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 nieokreśleniu w zakładowym planie kont zasad funkcjonowania i prowadzenia 

ewidencji księgowej konta 245-wpływy do wyjaśnienia oraz kont 411-pozostałe 

obciążenia i 975-wydatki strukturalne, pomimo ewidencjonowania na tych kontach 

zdarzeń gospodarczych (protokół kontroli str. 9-10). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

 ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na koncie 998-zaangażowanie wydatków 

budżetowych roku bieżącego pod datami niezgodnymi z faktycznymi datami wykonania 

operacji gospodarczej (protokół kontroli str. 18). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

 ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na niewłaściwych kontach księgowych 

(protokół kontroli str. 22, 123-124). 

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Skarbnika oraz Skarbnik Gminy. 

 wykazaniu w bilansie Urzędu Gminy za 2013 r. wartości należności krótkoterminowych 

oraz należności długoterminowych niezgodnych z ewidencją księgową (protokół 

kontroli str. 23). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

 nieprawidłowym ewidencjonowaniu naliczeń i wypłat diet radnych, z pominięciem kont 

rozrachunkowych (protokół kontroli str. 90). 

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Skarbnika oraz Skarbnik Gminy. 

 prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 011-środki trwałe w zakresie nieruchomości 

gruntowych bez podziału na poszczególne działki (protokół kontroli str. 171). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

2. Naruszenie przepisów podatkowych polegające na: 

 ustaleniu dziesięciu podatnikom zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości za lata 

2010-2015 r. w wysokości zaniżonej łącznie o kwotę 9 012,00 zł oraz zawyżonej 

łącznie o kwotę 1 000,00 zł (protokół kontroli str. 44-51). 

Odpowiedzialność ponoszą Starszy Specjalista Referatu Finansowego oraz Skarbnik. 
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 niewezwaniu podatnika do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych 

za 2013 r. co skutkowało niezapłaceniem tego podatku w kwocie 564,00 zł (protokół 

kontroli str. 53-55). 

Odpowiedzialność ponosi Starszy Specjalista Referatu Finansowego oraz Skarbnik. 

 nieprawidłowym dokonaniu czynności sprawdzających w stosunku do deklaracji na 

podatek od środków transportowych, co skutkowało zaniżeniem dochodów 

podatkowych za lata 2010-2015 w łącznej wysokości 4 182,00 zł (protokół kontroli str. 

55-57). 

Odpowiedzialność ponosi Starszy Specjalista Referatu Finansowego oraz Skarbnik. 

3. Naruszenie przepisów przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

polegające na: 

 wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych bez uprzedniego złożenia 

przez przedsiębiorców pisemnych wniosków (protokół kontroli str. 58), 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony 

Środowiska i Melioracji oraz Wójt Gminy. 

 dokonaniu przypisu oraz pobranie należności z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zawyżonej łącznie o kwotę 103,56 zł 

(protokół kontroli str. 58-59). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony 

Środowiska i Melioracji oraz Wójt Gminy. 

4. Naruszenie przepisów w zakresie sprawozdawczości polegające na: 

 niewykazaniu w rocznych sprawozdaniach Rb-PDP oraz Rb-27S za 2013 r. skutków 

finansowych udzielonego zwolnienia w podatku od nieruchomości w kwocie 

7 050,00 zł oraz wykazaniu w tych sprawozdaniach skutków finansowych umorzenia 

zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie zaniżonej o 2 868,93 zł, umorzenia 

zaległości w podatku rolnym w kwocie zawyżonej o 2 868,93 zł i skutków finansowych 

obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w kwocie zawyżonej o 

12 475,00 zł (protokół kontroli str. 64-66). 

Odpowiedzialność ponoszą Starszy Specjalista i Podinspektor Referatu Finansowego, 

Skarbnik oraz Wójt Gminy. 
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 niewykazaniu w rocznych sprawozdaniach Rb-PDP oraz Rb-27S za 2014 r. skutków 

finansowych udzielonego zwolnienia w podatku od nieruchomości w kwocie 593,00 zł 

(protokół kontroli str. 64-65). 

Odpowiedzialność ponoszą Starszy Specjalista Referatu Finansowego, Skarbnik oraz 

Wójt Gminy. 

5. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami polegające na: 

 niezamieszczeniu w ogłoszeniach o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz w 

protokołach z przeprowadzonych przetargów informacji o zobowiązaniach, których 

przedmiotem są zbywane nieruchomości (protokół kontroli str. 69). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Gospodarki 

Mieniem Komunalnym oraz Wójt Gminy. 

 dopuszczeniu do udziału w przetargu osoby, która nie wpłaciła pełnej kwoty wadium w 

terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu na zbycie nieruchomości (protokół 

kontroli str. 69-70). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Komisji Przetargowej. 

 niesporządzeniu i niepodaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do oddania w dzierżawę (protokół kontroli str. 73-74). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Gospodarki 

Mieniem Komunalnym oraz Wójt Gminy.  

 niezamieszczaniu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

informacji o terminie wnoszenia opłat, zasadach ich aktualizacji oraz informacji o 

wysokościach tych opłat (protokół kontroli str. 74-76). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Gospodarki 

Mieniem Komunalnym oraz Wójt Gminy. 

6. Dokonanie wydatków przekraczających granice kwot określonych w planie finansowym 

jednostki na 2013 r. łącznie o kwotę 5 377,49 zł (protokół kontroli str. 79-85). 

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). 

7. Naruszenie przepisów w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej polegające na: 
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 nieprawidłowym ustaleniu sześciu producentom rolnym w latach 2013-2014 rocznego 

limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej (protokół kontroli str. 151-156). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent na Samodzielnym Stanowisku ds. Rolnictwa i 

Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wójt Gminy. 

 nieprawidłowym ustaleniu trzem producentom rolnym w latach 2013-2014 kwoty 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, co doprowadziło do 

wypłaty zwrotu podatku w wysokości zaniżonej łącznie o 72,09 zł (protokół kontroli str. 

151-154 oraz 156-157). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent na Samodzielnym Stanowisku ds. Rolnictwa i 

Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wójt Gminy. 

 ustaleniu i wypłaceniu zwrotu podatku akcyzowego jednemu producentowi rolnemu, 

pomimo, że na złożonych przez niego wnioskach brak było pisemnej zgody 

współposiadacza na możliwość korzystania ze zwrotu podatku akcyzowego (protokół 

kontroli str. 151-154 oraz 158-161). 

Odpowiedzialność ponoszą Referent na Samodzielnym Stanowisku ds. Rolnictwa i 

Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wójt Gminy. 

8. Nieprzeprowadzaniu kontroli realizacji zadań publicznych zleconych do wykonania 

podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na które udzielono dotacji z 

budżetu Gminy (protokół kontroli str. 165, 167-168). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

9. Nieustalenie właściwej formy władania nieruchomościami przekazanymi jednostkom 

organizacyjnym Gminy nieposiadającym osobowości prawnej (protokół kontroli str. 176-

178). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

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

nieprawidłowości wymienionych w punktach nr 1 tiret 1, 3, 6; nr 2 tiret 1, 2, 3; nr 3 tiret 2; 

nr 4 tiret 1, 2 i polegało w szczególności na: 
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 uzupełnieniu zakładowego planu kont o zasady określające prowadzenie i 

funkcjonowanie ewidencji kont 411 i 975, oraz zaprzestaniu ewidencjonowania operacji 

gospodarczych na koncie 245,  

 przeksięgowaniu należności zahipotekowanych na właściwe konto księgowe, 

 wprowadzeniu do ewidencji analitycznej konta 011-środki trwałe poszczególnych działek 

będących w posiadaniu Gminy oraz założeniu dla każdej z nich odrębnej karty 

inwentarzowej, 

 dokonaniu prawidłowego wymiaru podatku od nieruchomości za lata 2010-2015 dla 

dziesięciu podatników, 

 podjęciu działań skutkujących złożeniem przez podatnika deklaracji na podatek od 

środków transportowych za 2013 r. oraz wpłaceniem dnia 12.02.2015 r. należnego 

podatku w kwocie 675,00 zł wraz z odsetkami, 

 wydaniu decyzji określających prawidłowe zobowiązania w podatku od środków 

transportowych za lata 2010-2015, 

 dokonaniu w dniu 16.03.2015 r. zwrotu przedsiębiorcy nadpłaty z tytułu opłaty za 

korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130,48 zł wraz z 

odsetkami, 

 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, skutków obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i skutków 

udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości oraz ww. sprawozdań za 2014 r. w 

zakresie skutków udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości. 

 

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 celem zapewnienia przestrzegania 

przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 
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2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz 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) jak i przepisów wewnętrznych w tym 

zakresie. Zapewnić ewidencjonowanie operacji gospodarczych na koncie 998 pod 

faktycznymi datami ich dokonania, stosownie do zapisów art. 23 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy o 

rachunkowości. Przychody środków trwałych o wartości przekraczającej 3 500,00 zł 

ewidencjonować na koncie 011 zgodnie z obowiązującymi w jednostce przepisami 

wewnętrznymi, stosownie do przepisów art. 16d i 16e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z 

późn. zm.). Należności krótkoterminowe oraz długoterminowe kwalifikować oraz 

ujmować w bilansie z uwzględnieniem przepisu art. 3 pkt 18c cyt. ustawy o 

rachunkowości. Zapewnić właściwe ewidencjonowanie naliczeń i wypłat diet radnych 

zgodnie z zasadami funkcjonowania konta 240 określonymi w załączniku nr 3 cyt. 

rozporządzenia Ministra Finansów oraz zapisami zakładowego planu kont.  

2. Zapewnić przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

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

1356 z późn. zm.) w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

wyłącznie na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, stosownie do art. 18 ust. 

2 cyt. ustawy w związku z art. 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).  

3. Wzmocnić nadzór celem zapewnienia przestrzegania przepisów związanych z 

gospodarowaniem nieruchomościami. Zapewnić zamieszczanie w ogłoszeniach o 

przetargach na zbycie nieruchomości oraz w protokołach z przeprowadzonych przetargów 

informacji o zobowiązaniach, których przedmiotem są zbywane nieruchomości, stosownie 

do treści § 10 ust. 1 pkt 4 i § 13 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 

2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Do udziału w przetargu dopuszczać 

wyłącznie osoby, które wniosą wadium w pełnej wysokości, w terminie wyznaczonym w 

ogłoszeniu o przetargu, stosownie do treści § 4 cyt. rozporządzenia. Sporządzać i podawać 

do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w 
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dzierżawę, zgodnie z 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 

sporządzanie kompletnych wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w 

dzierżawę, stosownie do art. 35 ust. 2 cyt. ustawy.  

4. Nie dopuszczać 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.). 

5. Wzmocnić nadzór w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego. Zapewnić prawidłowe ustalanie limitów zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej oraz kwot zwrotu podatku, zgodnie z przepisami art. 4 ust. 2 i ust 1 

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 producentom rolnym w 

nieprawidłowej wysokości. W przypadku braku pisemnej zgody współposiadaczy 

użytków rolnych na zwrot wnioskodawcy podatku akcyzowego, wzywać wnioskodawcę 

do uzupełnienia wniosku w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.). 

6. Zapewnić przeprowadzanie kontroli realizacji dotowanych przez Gminę zadań 

realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, stosownie do 

przepisu art. 17 ustawy 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.).   

7. Podjąć działania w celu uregulowania formy władania nieruchomościami przekazanymi 

jednostkom organizacyjnym Gminy, 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 
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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                                                                                                                

/--/ 
 

 


