
 

 
 

 

 

Opole, dnia 30 września 2015 r. 

NKO.401-24/2015 

 

 

Pan 

Andrzej Pyziak 

Wójt Gminy Rudniki 

 

 

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 czerwca 2015 r. do 5 sierpnia 

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

za 2014 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2013 i 2015. 

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 5 sierpnia 2015 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości 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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 niezamieszczeniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości informacji 

dotyczących wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji (protokół 

kontroli str. 8). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy oraz były i obecny Skarbnik. 

 ewidencjonowaniu diet radnych na niewłaściwym koncie księgowym (protokół kontroli 

str. 71-72). 

Odpowiedzialność ponoszą Specjalista-Księgowa budżetowa oraz Skarbnik. 

 

2. Nieprzeprowadzenie właściwego postępowania podatkowego ustalającego wymiar podatku 

na 2014 r. dla osób wskazanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (protokół 

kontroli str. 27-28). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy oraz Podinspektor ds. wymiaru podatku.  

 

3. Naruszenie przepisów prawa w zakresie wynagradzania pracowników polegające na: 

 nieustaleniu przez Radę Gminy Rudniki wysokości składników wynagrodzenia Wójta 

na kadencję 2010-2014 oraz 2014-2018 w formie uchwały oraz wypłacanie Wójtowi 

wynagrodzenia na podstawie uchwały Rady Gminy Rudniki Nr XVII/138/08 z dnia 30 

czerwca 2008 r., której byt prawny ustał z chwilą wygaśnięcia mandatu tj. wygaśnięcia 

stosunku pracy (protokół kontroli str. 48-51). 

Odpowiedzialność ponosi Przewodniczący Rady Gminy Rudniki oraz Wójt Gminy. 

 zaniżeniu wypłaconego Wójtowi Gminy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy o kwotę 527,60 zł, z powodu błędnego ustalenia ilości dni 

niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego (protokół kontroli str. 52).  

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. kadr i rady gminy. 

 zawyżeniu wypłaconego pracownikowi w 2014 r. dodatku za wieloletnią pracę o kwotę 

16,00 zł oraz zaniżeniu innemu pracownikowi ww. dodatku o kwotę 21,00 zł (protokół 

kontroli str. 56-58). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor-księgowa budżetowa. 

 zawyżeniu łącznie o kwotę 194,48 zł oraz zaniżeniu o kwotę 1,78 zł dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wypłaconego pracownikom za 2014 r. (protokół kontroli str. 

61-63). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor-księgowa budżetowa oraz Skarbnik. 
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4. Nieudzielenie Wójtowi Gminy urlopu za lata 2012-2014 oraz byłemu Skarbnikowi za lata 

2002-2014 w terminach wynikających z przepisów prawa, co skutkowało naliczeniem i 

wypłatą ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe w wysokości 

odpowiednio 21 104,00 zł oraz 19 857,20 zł (protokół kontroli str. 51-55). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy oraz Sekretarz. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w punkcie 

nr 1 tiret 2 oraz nr 3 tiret 2 i 3, i w szczególności polegało na: 

– zaprowadzeniu prawidłowej ewidencji księgowej w zakresie diet radnych,  

– dokonaniu korekty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Wójta Gminy, 

poprzez wypłatę należnej kwoty 527,60 zł, 

– dokonaniu korekty dodatku za wysługę lat poprzez wypłatę należnej kwoty dodatku w 

wysokości 21,00 zł oraz poprzez potrącenie nienależnie wypłaconej kwoty dodatku w 

wysokości 16,00 zł. 

 

 

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. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości o brakujące elementy, 

stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). 

 

2. W odniesieniu do osób wskazanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

przeprowadzać faktyczne postępowanie podatkowe celem ustalenia podstaw do wydania 

decyzji podatkowej. Stosować w tym zakresie przepis art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613). Do ustalenia 

podstawy wymiaru podatków przyjmować dane zawarte w ewidencji gruntów i 
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budynków, stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.).  

 

3. Zaprzestać wypłaty wynagrodzenia Wójtowi Gminy na podstawie uchwały Rady Gminy 

Rudniki Nr XVII/138/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., której byt prawny ustał. Ustalić 

składniki wynagrodzenia Wójta w bieżącej kadencji oraz ich wysokość zgodnie z 

przepisami art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1202) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 

2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.). Podjąć działania w celu prawidłowego rozliczenia wskazanych w 

protokole kontroli nadpłat i niedopłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Przy 

naliczaniu i wypłacie pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego stosować 

przepisy art. 4 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) w 

związku z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 

1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i 

wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. 

nr 2, poz. 14 z późn. zm.)  

4. Nie dopuszczać do kumulowania się urlopu wypoczynkowego Wójta Gminy i pozostałych 

pracowników samorządowych 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.). 

 

 

 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 
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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                                                                                                                

/--/ 
 


