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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 16 stycznia 2015 r. do 27 marca 

2015 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy za 2013 

rok oraz wybranych zagadnień za lata 2011, 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 27 marca 2015 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

– nieprawidłowym ewidencjonowaniu w 2013 i 2014 roku w ramach konta 201 - 

„rozrachunki z dostawcami i odbiorcami” zobowiązań z tytułu opłat 
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publicznoprawnych, dotacji i pozostałych zobowiązań w łącznej kwocie 182 077,73 

zł, a także wadliwym klasyfikowaniu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inne 

gminy niepublicznym przedszkolom, za korzystające z nich dzieci będące 

mieszkańcami Gminy Prószków w łącznej kwocie 168 291,85 zł oraz dotacji 

udzielonej innej Gminie w kwocie 1 869,48 zł (protokół kontroli str. 17-21).  

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

– nieujęciu w ewidencji konta 080 - „inwestycje” kosztów związanych ze 

sporządzeniem dokumentacji projektowej, co spowodowało zaniżenie wartości 

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

Górki-Folwark” o kwotę 7 930,00 zł oraz zadania inwestycyjnego pn. „Remont placu 

parkingowo-manewrowego w Złotnikach” o kwotę 11 135,00 zł (protokół kontroli str. 

103-104, 108-109). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Skarbnik Gminy. 

2. Naruszenie przepisów podatkowych polegające na:  

 zaniechaniu wezwania dwóch podatników, którzy złożyli niekompletne informacje w 

sprawie podatku od nieruchomości do ich skorygowania oraz złożenia niezbędnych 

wyjaśnień (protokół kontroli str. 50-51).  

Odpowiedzialność ponosi Inspektor Wydziału Finansowego oraz Skarbnik Gminy. 

 nieumieszczeniu na 13 informacjach w sprawie podatku od nieruchomości złożonych 

przez podatników, stosownej adnotacji o dokonaniu weryfikacji tych dokumentów 

(protokół kontroli str. 51).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektorzy Wydziału Finansowego i Skarbnik Gminy. 

 ustaleniu wysokości ulg inwestycyjnych w podatku rolnym w kwocie zawyżonej 

łącznie o 4 576,34 zł (protokół kontroli str. 57-61). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor Wydziału Finansowego oraz Skarbnik Gminy. 

 

 Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

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

nieprawidłowości wymienionych w punkcie nr 1 tiret 1 oraz w punkcie nr 2 tiret 1, i polegało 

w szczególności na: 

– prawidłowym ujęciu w księgach rachunkowych 2014 roku opłat publicznoprawnych, 

zwrotu kosztów udzielonej przez inne gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli za 



3 

 

dzieci z Gminy Prószków oraz dotacji udzielonej innej jednostce samorządu 

terytorialnego, 

– wezwaniu przez organ podatkowych dwóch podatników do złożenia wyjaśnień 

dotyczących niewykazania w informacji w sprawie podatku od nieruchomości 

posiadanych przez nich gruntów. W trakcie kontroli wezwani podatnicy złożyli korekty 

ww. informacji uwzględniające faktyczną ilość posiadanych przez nich gruntów. 

 

 

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. Dokonać w księgach rachunkowych korekty wartości środków trwałych powstałych w 

wyniku realizacji zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych Górki-Folwark” oraz „Remont placu parkingowo-manewrowego w Złotnikach” z 

uwzględnieniem kosztów dokumentacji projektowych. Zapewnić prawidłowe 

klasyfikowanie wydatków budżetowych zgodnie z zasadami określonymi w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.). 

2. Zgodnie z zasadą pisemności wynikająca z art. 126 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

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

zamieszczanie na przyjętych informacjach podatkowych stosownych adnotacji o 

dokonanej weryfikacji. Przy udzielaniu ulg inwestycyjnych stosować zasady określone w 

art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 poz. 1381 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. 

zm.). Wysokość ulg inwestycyjnych dla rolników będących jednocześnie podatnikami 
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podatku VAT ustalać od rzeczywistej wartości poniesionych przez nich nakładów 

inwestycyjnych. 

 

 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 Miejska 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                
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