
 

 
 

 

 

Opole, dnia 25 czerwca 2015 r. 

NKO.401-3/2015 

 

 

Pan 

Andrzej Pulit 

Wójt Gminy Skarbimierz 

 

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 31 marca 

2015 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy 

Skarbimierz 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. 

Kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli kompleksowej Gminy polegających na: 

 zaciągnięciu zobowiązań pieniężnych, które przekraczały wysokość kwot wydatków 

określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki, pomimo wydania przez 

Wójta Gminy zarządzenia, w którym zobowiązał pracowników merytorycznych do 

przestrzegania zaciągania zobowiązań pieniężnych w wysokości nie przekraczającej 

granic kwot wydatków określonych w planie finansowym, 
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 zaniechaniu wszczęcia postępowania podatkowego służącego wyjaśnieniu stanu 

faktycznego w zakresie wysokości zobowiązania podatkowego za rok 2012, 2013 i 2014  

z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do podatników wskazanych w protokole 

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

poprzednie wystąpienie pokontrolne, iż wdrożono postępowanie wyjaśniające, co do 

prawidłowości określenia wysokości zobowiązania podatkowego, 

 nieujęciu w stosowanych w toku inwentaryzacji arkuszach spisu z natury niektórych 

wymaganych zgodnie z przepisami wewnętrznymi informacji, pomimo stwierdzenia 

Wójta Gminy, w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie pokontrolne, iż zobowiązano 

Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do przestrzegania przepisów 

wewnętrznych w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji, w tym Instrukcji 

Inwentaryzacyjnej poprzez kontrolę pod względem formalnym i rachunkowym 

wypełnionych przez zespoły spisowe arkuszy spisu z natury. 

Powyższe wskazuje na nieskuteczność działań podjętych przez Wójta Gminy. 

 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 30 kwietnia 2015 r. 

Pismem z dnia 30 kwietnia 2015 r. złożył Pan wraz z Panią Skarbnik oświadczenie o 

odmowie podpisania protokołu wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn tej odmowy, które 

to przyczyny pozostały bez wpływu na ostateczne sformułowanie wniosków pokontrolnych. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

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

zakresie określenia jednostek organizacyjnych Gminy oraz instytucji kultury (protokół 

kontroli str. 7 - 8). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Skarbimierz. 

2. Zaniechanie obowiązku przeprowadzenia audytu wewnętrznego za lata 2013 – 2014 

(protokół kontroli str. 13 - 14). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Skarbimierz. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w przepisach 

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

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

3. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 
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 ewidencjonowaniu diet radnych na niewłaściwym koncie 231 - „Rozrachunki z tytułu 

wynagrodzeń” (protokół kontroli str. 128 – 129). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Referatu Finansowego oraz Skarbnik Gminy, 

 nieujmowaniu oraz nieterminowym ujmowaniu operacji w ewidencji analitycznej konta 

011 – „ Środki trwałe”, na skutek sporządzania z opóźnieniem dokumentów OT – 

Przyjęcie środka trwałego (protokół kontroli str. 267, 269-271). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Referatu Finansowego, a z tytułu niewłaściwego 

nadzoru Skarbnik Gminy, 

 nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 011 – „Środki trwałe”  

w tym: 

 nieoznaczeniu kart inwentarzowych środków trwałych nazwą rodzaju księgi 

rachunkowej (protokół kontroli str. 266). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Referatu Finansowego, a z tytułu 

niewłaściwego nadzoru Skarbnik Gminy, 

 nieokreśleniu na kartach inwentarzowych klasyfikacji środka trwałego (protokół 

kontroli str. 266 - 267). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Referatu Finansowego, a z tytułu 

niewłaściwego nadzoru Skarbnik Gminy, 

 prowadzeniu wspólnych kart inwentarzowych dla środków trwałych należących do 

odrębnych grup środków trwałych (protokół kontroli str. 267). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Referatu Finansowego, a z tytułu 

niewłaściwego nadzoru Skarbnik Gminy, 

 nieprawidłowym naliczeniu umorzenia za 2013 rok od dwóch środków trwałych, tj. 

chodnika – drogi wewnętrznej Zwanowice oraz przyłącza wodociągowego w Żłobiźnie 

(protokół kontroli str. 272 - 273). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Referatu Finansowego, 

 ujęciu na koncie 080 - "Środki trwałe w budowie (inwestycje)"  zadania inwestycyjnego 

pn. „Remont dróg utwardzonych polnych w miejscowości Prędocin-Gmina Skarbimierz” 

dotyczących innego zadania inwestycyjnego (protokół kontroli str. 229-231). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt Gminy Skarbimierz. 

3. Nieprzeprowadzanie w 2013 roku kontroli podatkowych w celu sprawdzenia 

wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego (protokół kontroli str. 66). 
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Odpowiedzialność ponoszą referent oraz inspektor z Referatu Finansowego, a z tytułu 

niewłaściwego nadzoru Wójt Gminy Skarbimierz oraz Skarbnik Gminy. 

4. Doręczanie decyzji ustalających podatek od nieruchomości na rok 2013 w terminach 

skutkujących przesunięciem ustawowego terminu płatności pierwszej raty tego podatku, 

określonego przez przepisy prawa podatkowego na dzień 15 marca roku podatkowego 

(protokół kontroli str. 67-69). 

Odpowiedzialność ponosi referent z Referatu Finansowego, a z tytułu niewłaściwego 

nadzoru Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy Skarbimierz. 

5. Naruszenie przepisów podatkowych polegające na: 

 nieprawidłowym dokonaniu czynności sprawdzających wobec deklaracji na podatek od 

nieruchomości złożonych przez podatników wskazanych w protokole kontroli, za lata 

2013-2014 i 2012-2014, co polegało na bezpodstawnym uznaniu, iż ze zwolnienia z 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, korzystają grunty faktycznie 

zadrzewione i zakrzewione, a nie wyłącznie wymienione w §68 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tj. oznaczone w Ewidencji gruntów i 

budynków symbolem „Lz” grunty zadrzewione i zakrzewione (protokół kontroli str. 70 – 

73) oraz nieprawidłowym przeprowadzeniu tych czynności wobec deklaracji na podatek 

rolny na rok 2013 złożonych przez podatników wskazanych w protokole kontroli. 

Odpowiedzialność ponoszą referent Referatu Finansowego oraz Wójt Gminy Skarbimierz, 

 zaniechaniu wszczęcia postępowania podatkowego służącego wyjaśnieniu stanu 

faktycznego w zakresie wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od 

nieruchomości za rok: 2012, 2013, 2014 podatnikom wskazanym w protokole kontroli 

pomimo, że prawidłowo obliczona wysokość zobowiązania podatkowego była inna niż 

wykazana przez tych podatników w deklaracjach złożonych za ww. lata podatkowe, co 

spowodowało zastosowanie do opodatkowania gruntów będących w posiadaniu ww. 

podatników stawki dla gruntów pozostałych, zamiast stawki właściwej dla gruntów 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (protokół kontroli str. 70-71, 74-

78). 

Odpowiedzialność ponoszą referent Referatu Finansowego oraz Wójt Gminy Skarbimierz. 

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 
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pismem nr Fn.I.1710.1.2012 z dnia 25.04.2012 r., iż: „Trwa postępowanie wyjaśniające co 

do prawidłowości określenia wysokości zobowiązania podatkowego”. Z powyższego 

wynika, iż działania podjęte przez Wójta celem wyeliminowania tej nieprawidłowości nie 

były skuteczne, 

 umorzenie zobowiązania podatkowego pomimo tego, iż w dniu złożenia wniosku  

o udzielenie tej ulgi należność nie stanowiła zaległości podatkowej (protokół kontroli str.  

94-95). 

Odpowiedzialność ponosi referent, do dnia 16.02.2015 r. zajmująca stanowisko księgowa 

ds. podatków i opłat, a z tytułu niewłaściwego nadzoru Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy 

Skarbimierz. 

6. Pobranie opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 

nieprawidłowej wysokości w wyniku przyjęcia do ustalenia przedmiotowej opłaty 

niewłaściwego okresu korzystania z zezwolenia, co skutkowało w 2013 roku zaniżeniem 

dochodów z tego tytułu o kwotę 178,25 zł (protokół kontroli str. 88-90). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor, do którego zakresu czynności należy wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

7. Naruszenie zasad inwentaryzacji polegające na: 

 nieprzeprowadzeniu inwentaryzacji niektórych środków trwałych z grupy 4, tj. 

komputerów (protokół kontroli str. 275 – 277). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Skarbimierz, 

 nieobjęciu inwentaryzacją niektórych środków trwałych będących własnością jednostki 

Urząd Gminy w Skarbimierzu (protokół kontroli str. 280 – 281). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy, Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej, 

specjalista Referatu Finansowego. 

Powyższe nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów określonych w 

przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

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

 niewskazaniu w arkuszach spisu z natury wszystkich wymaganych informacji określonych 

w procedurach wewnętrznych oraz niedokonaniu kontroli przez Przewodniczącego 

Komisji Inwentaryzacyjnej prawidłowości sporządzenia arkuszy spisów z natury i innych 

dokumentów sporządzanych w toku inwentaryzacji (protokół kontroli str. 277 – 280). 

Odpowiedzialność ponosi Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej. 
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8. Zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych, które przekraczały wysokość kwot wydatków 

określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki na 2013 rok (protokół 

kontroli str. 35-40). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy Skarbimierz. 

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). 

Powyższa nieprawidłowość została stwierdzona podczas poprzedniej kontroli 

kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i powtórzyła się, pomimo iż Wójt w 

odpowiedzi na poprzednie wystąpienie pokontrolne przesłanej pismem nr  

Fn.I.1710.2.2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. przedłożył Zarządzenie nr ZW/0050/66/Fn-

19/2012 z dnia 12.06.2012 r., w którym zobowiązał pracowników merytorycznych do 

przestrzegania zaciągania zobowiązań pieniężnych w wysokości nie przekraczającej 

granic kwot wydatków określonych w planie finansowym. 

9. Udzielanie zleceń wykonania określonych prac powodujących zaciągnięcie zobowiązań 

finansowych bez dokonania kontrasygnaty Skarbnika (protokół kontroli str. 35-41). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Skarbimierz. 

10. Naruszenie przepisów w zakresie sprawozdawczości polegające na: 

 wykazaniu w zbiorczym sprawozdaniu Rb-27S i Rb-PDP, sporządzonym za 2013 r., 

nieprawidłowych danych w zakresie skutków udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i 

zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości (protokół kontroli str. 96-98). 

Odpowiedzialność ponoszą referent Referatu Finansowego, Skarbnik Gminy oraz Wójt 

Gminy, 

 nieprawidłowym sporządzeniu sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Skarbimierz za rok 2012 i 2013 (protokół kontroli str. 155-160, 164-166). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu 

Osiedle, Skarbnik Gminy, a z tytułu niewłaściwego nadzoru Wójt Gminy Skarbimierz,  

a w przypadku sprawozdania sporządzonego za 2012 rok również były referent ds. 

administracyjnych Gminnego Zespołu Szkół. 

11. Dokonywanie bezpodstawnych wydatków z budżetu Gminy na rzecz Niepublicznych 

Punktów Przedszkolnych „Poziomka”, niezwiązanych z zadaniami gminy w zakresie 

edukacji publicznej (protokół kontroli str. 183-202).  
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Odpowiedzialność ponoszą osoby zatwierdzające dowody w powyższym zakresie do 

wypłaty: inspektor Referatu Finansowego, Skarbnik, Sekretarz, Zastępca Wójta, Wójt 

Gminy Skarbimierz. 

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. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na 

niezamieszczeniu niektórych wymaganych informacji w wykazach nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz ogłoszeniach o przetargach na zbycie 

nieruchomości gminnych (protokół kontroli str.103, 105, 118 - 119). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Referatu Rolno – Inwestycyjnego, a z tytułu 

niewłaściwego nadzoru Zastępca Wójta Gminy Skarbimierz. 

13. Naruszenie przepisów o udzielaniu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez: 

 zawyżenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu o 475,00 zł, na 

skutek przyjęcia do rozliczenia faktury VAT stanowiącej dowód zakupu oleju 

napędowego z okresu innego niż okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku (protokół kontroli str. 252 -253). 

Odpowiedzialność ponosi referent Referatu Finansowego, 

 nieterminowe przekazanie do Wojewody Opolskiego okresowego rozliczenia dotacji oraz 

okresowego sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku 

dokonanych od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2013 r. (protokół kontroli str. 253 – 

254). 

Odpowiedzialność ponosi referent z Referatu Finansowego, a z tytułu niewłaściwego 

nadzoru Wójt Gminy. 

14. Nieopublikowanie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie dotacji udzielonych z 

budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz ustalenie 

w umowach na realizację zadania publicznego nieprawidłowych terminów w zakresie 

rozliczenia dotacji oraz zwrotu niewykorzystanej do końca roku budżetowego dotacji do 

budżetu Gminy (protokół kontroli str. 256-262). 

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz Gminy, a z tytułu niewłaściwego nadzoru Wójt 

Gminy. 

15.  Nieprawidłowe określenie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w ramach zadania pn.: „Remont dróg utwardzonych polnych w 
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miejscowości Prędocin-Gmina Skarbimierz”, „Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej 

ul. Jaśminowa w Żłobiźnie-Gmina Skarbimierz” oraz „Dowozu uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Skarbimierz do placówek oświatowych w tym dowozu uczniów 

niepełnosprawnych w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015” (protokół kontroli str. 

149, 226-227, 242-243). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Referatu Społeczno – Organizacyjnego, Zastępca 

Wójta, a z tytułu niewłaściwego nadzoru Wójt Gminy Skarbimierz. 

16. Nieuregulowanie formy władania nieruchomościami przez Gminny Zespół Szkół w 

Skarbimierzu (protokół kontroli str. 176-179). 

 Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Skarbimierz. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w 

punktach: 1, 2, 3 tiret: 1,2,3 podpauza 3; 5 tiret 1, 6, 11 tiret 1 i polegało na: 

 zawarciu umowy z audytorem wewnętrznym na przeprowadzenie audytu w Urzędzie 

Gminy w okresie od dnia 17.02.2015 r. do 31.01.2016 r., 

 dostosowaniu zapisów Statutu Gminy Skarbimierz do stanu rzeczywistego w zakresie 

określenia jednostek organizacyjnych Gminy oraz instytucji kultury, 

 rozpoczęciu ewidencjonowania diet dla radnych na właściwym koncie 241 – „Pozostałe 

rozrachunki”, 

 założeniu brakujących kart inwentarzowych stanowiących ewidencję analityczną do konta 

011 – środki trwałe oraz uzupełnieniu karty inwentarzowej gruntu o jego wartość, 

 dokonaniu korekty kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Remont dróg utwardzonych 

polnych w miejscowości Prędocin-Gmina Skarbimierz”, 

 skorygowaniu nieprawidłowo sporządzonych deklaracji na podatek rolny za 2013 rok 

przez podatników wskazanych w protokole kontroli, 

 wniesieniu niepobranej część opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych w 2013 roku w kwocie 178,25 zł, 

 skorygowaniu nieprawidłowo sporządzonych sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP 

obejmujących 2013 rok. 

 

II. Wnioski pokontrolne  
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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 określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Dokumenty OT - Przyjęcie środka 

trwałego sporządzać w terminie umożliwiającym zaewidencjonowanie przychodu 

środków trwałych zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości. 

Uzupełnić ewidencję analityczną konta 011 – „Środki trwałe”, prowadzoną w formie kart 

inwentarzowych o brakujące elementy, tj. nazwę rodzaju księgi rachunkowej oraz 

klasyfikację rodzaju środka trwałego stosując w tym zakresie przepisy rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych 

(Dz. U. Nr 242, poz.1622). Stosownie do obowiązującego w jednostce Zakładowego 

Planu Kont ewidencję analityczną konta 011 – „Środki trwałe” prowadzić odrębnie dla 

każdego rodzaju środka trwałego. Skorygować naliczenie umorzenia za 2013 rok od 

dwóch środków trwałych, tj. chodnika – drogi wewnętrznej Zwanowice oraz przyłącza 

wodociągowego w Żłobiźnie. W tym zakresie kierować się przepisem art. 32 ust. 1 cyt. 

ustawy o rachunkowości. 

2. Podjąć skuteczne działania zapewniające przeprowadzanie kontroli podatkowych celem 

sprawdzenia, czy podatnicy wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego. Zapewnić stosowanie w tym zakresie przepisów art. 281 § 1 i § 2 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 

poz. 613 ). 

3. Zapewnić doręczanie decyzji ustalających podatek od nieruchomości na co najmniej 14 

dni przed ustawowym terminem płatności pierwszej raty tego podatku zgodnie z 

przepisem art. 47 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ). 

4. W stosunku do podatników wskazanych w protokole kontroli wszcząć i przeprowadzić 

postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z 

tytułu podatku od nieruchomości za lata 2012, 2013 i 2014 oraz 2013 i 2014. Dokonać 

prawidłowego określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od 
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nieruchomości tym podatnikom za ww. lata podatkowe, uwzględniając przy tym 

dyspozycję art. 1a ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz. 849 z późn. zm.) 

oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 

2015 r. poz. 613). W postępowaniach wszczynanych na wniosek podatnika o udzielenie 

ulgi polegającej na umorzeniu zaległości podatkowej, dopuszczalność udzielenia 

przedmiotowej ulgi oceniać według stanu z dnia złożenia wniosku. Stosować w tym 

zakresie przepis art.  67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

5. Podjąć działania, które zapewnią przestrzeganie przepisów art. 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 3 

oraz art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U.  

z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) w zakresie prawidłowego i terminowego 

inwentaryzowania wszystkich składników majątku podlegających inwentaryzacji 

będących własnością jednostki Urząd Gminy w Skarbimierzu. Wzmocnić nadzór nad 

osobami, którym powierzono wykonywanie obowiązków w toku inwentaryzacji w 

zakresie przestrzegania przez nich obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych 

regulujących przedmiotowe zagadnienie. 

6. Wdrożyć procedury kontrolne, które skutecznie wyeliminują przypadki zaciągania 

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.). 

7. Zapewnić dokonywanie kontrasygnaty Skarbnika w przypadku dokonywania czynności 

prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych stosownie do uregulowań 

zawartych w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.). 

8. Zapewnić prawidłowe sporządzanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez j.s.t. Stosować w tym zakresie przepis § 3 ust. 6 oraz Objaśnienia do 

załącznika nr 2 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 Nr 6, poz. 35 z późn. 

zm.) oraz skorygować błędnie sporządzone sprawozdania za rok 2012 i 2013. 
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9. Zaprzestać dokonywania bezpośrednio z budżetu Gminy wydatków niezwiązanych z 

zadaniami gminy wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), tj. wydatków na 

niepubliczne punkty przedszkolne. Wydatki ponosić zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o 

finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), tj. zgodnie z 

przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. 

10. Wdrożyć działania zapewniające prawidłowe sporządzanie wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz ogłoszeń o przetargach na zbycie 

nieruchomości gminnych. W tym zakresie stosować przepis art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014 r. poz. 518 z 

późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w 

sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz. 1490). 

11. Do ustalenia przysługującej producentowi rolnemu kwoty zwrotu podatku akcyzowego 

przyjmować ilość litrów oleju napędowego zakupionego w okresie 6 miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku i udokumentowanych dołączonymi do 

wniosku fakturami VAT albo ich kopiami. W tym zakresie stosować art. 5 ust. 2 i art. 6 

ust. 3 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 

379 z późn. zm.). Podjąć działania celem prawidłowego rozliczenia i wyegzekwowania 

nadpłaconej kwoty zwrotu podatku akcyzowego, spowodowanej przyjęciem do ustalenia 

wymienionej kwoty na podstawie niewłaściwej faktury. Okresowe rozliczenia dotacji 

oraz okresowe sprawozdania rzeczowo – finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku 

przekazywać do Wojewody Opolskiego stosownie do § 6 ust. 1 pkt 1 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 z 2013 r. Dz. U. poz. 1339). 

12. Zapewnić ogłaszanie wyników otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań 

publicznych w sposób określony w przepisie 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.). Ustalając w umowach na 

realizację zadań publicznych termin zwrotu niewykorzystanej do końca roku budżetowego 

części dotacji do budżetu Gminy kierować się zasadami określonymi w art. 251 ustawy z 
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dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885 

z późn. zm.). 

13. Wdrożyć rozwiązania, które zapewnią sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, w tym 

zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 

oferty adekwatnie do dyspozycji art. 29 ust. 1 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 907 z 

późn. zm.).  

14. Podjąć działania w celu uregulowania formy władania nieruchomościami użytkowanymi 

przez jednostkę organizacyjną Gminy. Przekazując jednostkom organizacyjnym 

nieposiadającym osobowości prawnej nieruchomości niezbędne do wykonywania ich 

działalności statutowej stosować instytucję trwałego zarządu 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 

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 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 
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