
 
 

 

 

Opole, dnia 28 sierpnia 2015 r. 

NKO.401-12/2015  

 

 

Pan 

Daniel Gagat 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie 

 

 

 

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 8 kwietnia 

2015 r. do 30 czerwca 2015 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki 

finansowej Gminy Lasowice Wielkie za 2014 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2012 i 

2013 oraz 2015 r. 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 2 lipca 2015 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 niezamieszczeniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości wykazu 

zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z 
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określeniem ich struktury wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości 

ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, opisu systemu 

informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności 

od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz 

programowych zasad ochrony danych, a ponadto określenia wersji oprogramowania i 

daty rozpoczęcia jego eksploatacji, (protokół kontroli str. 6-7). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

 księgowaniu operacji gospodarczych na kontach 226 i 240 niezgodnie z zasadami 

funkcjonowania tych kont (protokół kontroli str. 23, 24-25). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości oraz Skarbnik Gminy. 

 prowadzenie ewidencji analitycznej konta 240-17 niezgodnie z zasadami określonymi w 

zakładowym planie kont (protokół kontroli str. 79). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy. 

2. Zaciąganie zobowiązań pieniężnych w wysokości przekraczającej kwoty wydatków 

określone w planie finansowym jednostki (protokół kontroli str. 27-31). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. kadr, Skarbnik, Z-a Wójta oraz Wójt Gminy. 

3. Składanie oświadczeń woli powodujących zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych bez 

kontrasygnaty Skarbnika (protokół kontroli str. 31). 

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz Gminy. 

4. Naruszenie przepisów w zakresie dochodów podatkowych polegające na:  

 dokonywaniu przypisów na indywidualnych kontach podatników bez uprzedniego 

doręczenia decyzji wymiarowych (protokół kontroli str. 37-38). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości podatkowej oraz Skarbnik 

Gminy. 

 niezapewnieniu potwierdzania odbioru decyzji wymiarowych poprzez złożenie 

czytelnego podpisu oraz zamieszczania informacji o zobowiązaniu się osób 

odbierających nakazy w zastępstwie adresatów do oddania tych przesyłek (protokół 

kontroli str. 36-37). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. podatkowych oraz sołtysi doręczający decyzje 

wymiarowe. 
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 niepodjęciu działań w celu wyegzekwowania obowiązku składania informacji oraz 

deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości i rolny, co skutkowało 

nieopodatkowaniem 6 podatników (protokół kontroli str. 40-45). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. podatkowych oraz Wójt Gminy. 

 dokonaniu wymiaru podatków z zastosowaniem danych niezgodnych z wynikającymi z 

ewidencji gruntów i budynków, co spowodowało zaniżenie wpływów z tytułu podatku 

rolnego o kwotę 888,40 zł z jednoczesnym ich zawyżeniem o 94,30 zł oraz zaniżenie 

podatku od nieruchomości o 16,00 zł, (protokół kontroli str. 40, 43-44). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. podatkowych oraz Wójt Gminy. 

 niewykazaniu w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S za 2014 r. skutków finansowych 

zwolnień w podatku od nieruchomości udzielonych na podstawie uchwały nr 

XXXII/222/09 Rady Gminy z dnia 25.11.2009 r. w wysokości 5 457,00 zł (protokół 

kontroli str. 48-50).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. podatkowych oraz Wójt Gminy. 

 udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w kwocie zawyżonej o 14 751,25 zł 

(protokół kontroli str. 45-47). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. podatkowych, Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

5. Niespełnianie przez Skarbnika Gminy wymagań określonych przepisami prawa w zakresie 

wykształcenia (protokół kontroli str. 60). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

6. Nieudzielenie Wójtowi Gminy urlopu za lata 2012-2014 w terminie wynikającym z 

przepisów prawa, co skutkowało naliczeniem i wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany 

urlop wypoczynkowy (protokół kontroli str. 69-70).  

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Wójta a z tytułu nadzoru Wójt Gminy. 

7. Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji polegające na: 

 niedostosowaniu zapisów instrukcji inwentaryzacyjnej do przepisów ustawy o 

rachunkowości w zakresie metody inwentaryzacji gruntów (protokół kontroli str. 129). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

 przeprowadzeniu inwentaryzacji gruntów nieprawidłową metodą, tj. w drodze spisu z 

natury, a ponadto w sposób nie gwarantujący uzyskania prawidłowego jej wyniku 

(protokół kontroli str. 131-132). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 



4 

 

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). 

 nieprawidłowym wypełnianiu arkuszy spisowych oraz poprawianiu błędnych zapisów w 

niewłaściwy sposób (protokół kontroli str. 130-131). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

8. W zakresie gospodarki nieruchomościami: 

 niesporządzanie i niepodawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w najem bądź dzierżawę na okres dłuższy 

niż trzy miesiące (protokół kontroli str. 53, 54). 

Odpowiedzialność ponoszą Sekretarz oraz Wójt Gminy. 

 nieuregulowanie właściwej formy władania nieruchomościami przekazanymi jednostkom 

organizacyjnym Gminy do wykonywania ich statutowej działalności (protokół kontroli 

str. 126-127).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz Wójt Gminy. 

 

 Na uwagę zasługuje fakt, że nieprawidłowości wymienione w punkcie nr 4 tiret 3 i 6 

zostały w trakcie kontroli częściowo usunięte poprzez wyegzekwowanie od podatników 

złożenia deklaracji podatkowych na podatek rolny od osób prawnych za 2014 r. oraz 

wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji dotyczącej przyznania ulgi inwestycyjnej 

w podatku rolnym. 

 

 

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 w celu wyeliminowania stwierdzonych 

nieprawidłowości. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości o 
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wszystkie brakujące elementy, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b i c  ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). 

Zapewnić ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach 226 i 240 zgodnie z 

zasadami prowadzenia tych kont określonymi w przepisach 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). Zaprowadzić 

prawidłową ewidencję analityczną dla konta 240-17 umożliwiającą ustalenie stanu 

należności i zobowiązań poszczególnych radnych, zgodnie z uregulowaniami zakładowego 

planu kont.  

2. Podjąć działania, które wyeliminują zaciąganie zobowiązań pieniężnych, w wysokościach 

przekraczających kwoty wydatków określone w planie finansowym jednostki. W 

przedmiotowym zakresie stosować przepisy art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

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

3. Zapewnić przedkładanie do kontrasygnowania Skarbnikowi każdego oświadczenia woli 

powodującego zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych. Stosować w tym zakresie przepis 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.).  

4. Wzmocnić nadzór w zakresie przestrzegania prawa podatkowego. Doprowadzić do 

dokonywania przypisów podatkowych po doręczeniu decyzji wymiarowych tj. po 

powstaniu zobowiązania podatkowego, stosownie do przepisu art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z 

późn. zm.). Zapewnić prawidłowe potwierdzanie odbioru decyzji wymiarowych oraz 

zamieszczanie wymaganych informacji w przypadku odbioru decyzji w zastępstwie 

podatnika, stosownie do przepisów art. 149 i art. 152 cyt. ustawy. W przypadku 

niezłożenia przez podatników informacji i deklaracji podatkowych podejmować działania 

w trybie art. 274a cyt. ustawy Ordynacja podatkowa. Przeprowadzić analizę w zakresie 

dokonanego wymiaru i poboru podatków w celu wyeliminowania stwierdzonych 

nieprawidłowości oraz doprowadzenia do objęcia obowiązkiem podatkowym wszystkich 

zobowiązanych podatników. Zapewnić dokonywanie wymiaru podatków rolnego i od 
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nieruchomości na podstawie danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków 

zgodnie z przepisami 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.) oraz art. 7a ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 

z późn. zm.). Zapewnić prawidłowe sporządzanie sprawozdań Rb-PDP i Rb-27S zgodnie z 

zasadami określonymi w przepisach § 3 ust. 1 i § 8 ust. 3 załącznika nr 39 do 

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

budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119 z późn. zm.). Dokonać korekty ww. sprawozdań 

budżetowych za 2014 r. Przy udzielaniu ulg inwestycyjnych stosować zasady określone w 

art. 13 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, 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 podatku VAT ustalać od rzeczywistej 

wartości poniesionych przez nich nakładów inwestycyjnych.  

5. Podjąć niezwłoczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości polegającej na 

zatrudnianiu na stanowisku Skarbnika osoby niespełniającej wymogów ustawowych w 

zakresie posiadanego wykształcenia. Zapewnić respektowanie przepisu art. 54 ust. 2 pkt 5 

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

poz. 885 z późn. zm.). 

6. Nie dopuszczać do kumulowania się urlopu wypoczynkowego Wójta Gminy wbrew 

obowiązującym przepisom i do obciążania budżetu wydatkami z tytułu ekwiwalentu za 

niewykorzystany urlop. Urlopów udzielać w terminach wynikających z postanowień 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 

z późn. zm.). 

7. Dostosować zapisy instrukcji inwentaryzacyjnej w zakresie inwentaryzacji gruntów do 

przepisów  art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz zapewnić prawidłowe 

przeprowadzanie inwentaryzacji gruntów, drogą porównania danych ksiąg rachunkowych 

z odpowiednimi dokumentami, zgodnie z wymienionym przepisem prawa. Podjąć 

działania zapewniające prawidłowe wypełnianie arkuszy spisowych, zgodnie z 

wytycznymi instrukcji inwentaryzacyjnej. 
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8. Wdrożyć działania nadzorcze w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi w 

celu skutecznego wyeliminowania nieprawidłowości. Zapewnić każdorazowe podawanie 

do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do 

oddania w najem bądź dzierżawę, stosownie do przepisów art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 

z późn. zm.). Podjąć działania w celu prawidłowego uregulowania formy władania 

nieruchomościami gminnymi przekazanymi jednostkom budżetowym. Przekazując 

jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej nieruchomości 

niezbędne do wykonywania ich działalności statutowej stosować przepis art. 43 cyt. 

ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

 

 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                                                                                                                

/--/ 
 


